
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  

วันจันทร์ที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

............................ 
 

ผู้มาประชุม 
     ๑. นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ๒.   นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ์ รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๓.    นายชาญณรงค์ ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
     ๕.   นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
     ๖.   นายไพฑูรย์     บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๗.  นายประสงค์ จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      
      ๘.   น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
  ๙.  นายชัยโรจน ์ สินธุพุฒิพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
    ๑๐.  นายอัมพล ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ลากิจ) 
 ๒. นายไพฑูรย์ พรหมสอน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ลาป่วย) 
ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
 
๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๓. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๕. นางนันทิยา สระแก้ว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๖. นายเจษฎา ซังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๗. นางกิมรวย แป้นทอง  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๘. นายนเรต ศรีเมือง  ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
๙. นายพนคุน เดชเสน  ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 

๑๐. นายวิชญ์พงษ์ สาลีสิงห์  ผู้อํานวยการโยธา 
๑๑.   นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
๑๒. นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๑๓.   นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๔.   นายมนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
๑๕.   นายกรศิร ิ มิ่งไชย ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
๑๖.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๑๗.   นายสวาท ดวงคํา ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามคัคีวิทยาคาร 

 



 

 

๒ 
 

๑๘.   นายประสพ ปรุโปร่ง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
๑๙.   นายธนพล ตันสมรส แทนผอ.สถานศึกษาโรงเรยีนเทศบาล๕ชุมชนบ้านเหลือง 
๒๐.   นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๑.   นางสาวภัสรา สวัสดิ์กุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๒.   นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
๒๓.   นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์ นิติกรชํานาญการ 
๒๔.   ว่าที่ ร.ต.มงคล อินจําปา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๒๕.   นางณภัสนันท์ วงศ์ลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๒๖.   น.ส.ณัฐปภัสร ์ ฏปวรนันท์ นักวิชาการคลังชํานาญการ 
๒๗.   นายวรวิทย ์ หล่าทอง หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
๒๘.   นายปัญญา ทองสรรค์ วิศวกรโยธาชํานาญการ   
๒๙.   นายณรงค์ฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกชํานาญการ 
๓๐.   นายทินภัทร บุญลี นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๓๑.   นายพงศธร โชติมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชํานาญการ 
๓๒.   นายชัยยันต์ จันล่องคํา หัวหน้างานเลขานุการสภา 
๓๓.   นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๓๔.   นางสาวนรินทร คมแม่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
๓๕.   นายอนุชิต   อัปกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   
๓๖.   นายเมธี           พัฒนกันต์  วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ (ขอเข้ารับฟัง)          
  

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
    สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
                                       เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                                       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  
- ติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๓.๑ การติดตามการจัดการบริหารการระบายน้ าในเขตเทศบาล 
          นครอุบลราชธาน ี
   ๓.๒ การติดตั้งกล้อง CCTV เชื่อมโยงข้อมูลการท่วมขังของน้ า  
         ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 
 
 
 



 

 

๓ 
 

-   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพ่ือพิจารณา   
      ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                                 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
       วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
       วาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                                            พ.ศ.๒๕๖๔ หรือไม่ (กองวิชาการและแผนงาน)  
                                                               (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
     

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่อง     อื่นๆ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี มีสมาชิก ลากิจ ๑ ท่าน คือ นายภพ  ภูสมปอง และลาป่วย ๑ ท่าน  คือนายไพฑูรย์   
พรหมสอน มีขณะนี้มีสมาชิกมาประชุม ทั้งหมด ๘ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมฯ ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขาฯและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วน
การงานทุกท่าน  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒  ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓          
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ก่อนอ่ืนขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติฯที่ผมอาจจะไม่ได้มาดู มาตรวจเพราะว่าช่วงนี้งานผม
เข้ามาเยอะมากแต่ผมได้ติดตามท่านทั้งหลายอยู่ อย่างเช่นวันนี้คุณน้ าผึ้ง หม่อมหลวงสราลี   กิติยากร       
ก็จะมาประกอบพิธีไถ่ชีวิตกระบือที่วัดบ้านท่ากกแห่ จ านวน ๒๕ ตัวเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ก็เลยต้องเตรียมการ ในวันที่ ๒๗ 
สิงหาคมนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ
พระราชด าเนินยังจังหวัดศรีสะเกษ  และเสด็จพระราชด าเนินกลับจังหวัดอุบลราชธานี  
 



 

 

๔ 
 

ที่โรงเรียนบ้านตชด.ปากลา เลยต้องมีการเตรียมความพร้อม ส่วนในระดับพ้ืนที่ช่วงนี้ น้ าเริ่มเข้ามาเยอะ
แล้ว ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันอุทกภัย ผมเลยไม่ค่อยได้มีเวลาครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                            สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจ าป   พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑                                    
                             วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

      ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการสภาฯได้อ่านรายละเอียด 
นายอัมพล      ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล   ทองพุ  
เลขานุการสภาฯ ในระเบียบวาระที่ ๒ เป็นเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓           
เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในวันนั้นมีท่านสมาชิกรวมทั้งท่าน
ประธานเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๘ ท่าน ท่านภพ ภูสมปอง ขอลากิจ และท่านไพฑูรย์  พรหมสอน ลาป่วย 
และระเบียบวาระการประชุมในวันนั้น มีระเบียบวาระท่านประธาน แจ้งที่ประชุมให้รับทราบ และ
ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นเรื่องรับรองการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง      
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งท่านสภาได้มีมติเห็นชอบ ระเบียบวาระที่ ๓         
เป็นเรื่อง เพ่ือทราบเป็นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจ าปี 
๒๕๖๓ ซึ่งกองวิชาการและแผนงานก็ได้น าเรียนต่อที่ประชุมให้รับทราบ และระเบียบวาระที่ ๔ เป็นเรื่อง
เพ่ือพิจารณา ๔.๑ เป็นญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ 
เป็นการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ าถนนเทพโยธี ๖ ซึ่งสภา
เทศบาลฯ ก็ได้ให้ความเห็นชอบ ญัตติที่ ๔.๒ เป็นญัตติขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหมห่มวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกองสวัสดิการ
สังคม ซึ่งที่ประชุมฯก็ได้พิจารณาเห็นชอบ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เป็นญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการซึ่งวันนั้นท่านประธานสภาเทศบาล
และท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางและลงมติ มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งเอกสารทั้งหมดได้จดบันทึกในรายการประชุมได้จัดส่งให้ทางท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯและคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ก็ได้มีการประชุมกันเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม      
พ.ศ.๒๕๖๓ ก็ได้รับรองรายการประชุมจึงได้น าเสนอต่อสภาเทศบาลฯในที่นี้ เพ่ือให้ความเห็นชอบในการ
รับรองรายงานการประชุมต่อไปครับ 



 

 

๕ 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงไหมครับ /  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

-  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑  
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
    โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
- สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑  
    ครั้งที ่๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
    โปรดยกมือขึ้น /  ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มี 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง  การติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
       ๓.๑ การติดตามการบริหารจัดการเกี่ยวกับการระบายน้ าในเขตเทศบาลนคร 
                       อุบลราชธานี เชิญท่านนายกครับ 
 
นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอมอบให้ทางกองวิชาการและส านักการช่างและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงตามล าดับคะ 
นายณัฐพล       สัมมาปราม          ส านักการช่าง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
 เรียนประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมนายณัฐพล สัมมาปราม จากฝ่ายช่าง
สุขาภิบาล ส านักการช่าง ขอชี้แจงรายงานเรื่องเกี่ยวกับการจ้างเหมาลอกท่อ โครงการจ้างเหมาลอกท่อ
ระบายน้ า โครงการแรกคือเลขที่สัญญา ทนอบ ๑๔๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ งบประมาณ 
๔๘๐,๐๐๐ บาท จ านวนการลอกท่อทั้งหมด ๑๐ รายการ สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
สิ้นสุดวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
  มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม  

ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
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นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านสงสัยครับ เชิญครับ 

นายบุญมี   สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ผม นอ.บุญมี  สุปรียชาติ สมาชิกสภาเขต ๔ 
ก่อนที่ จะถึงโครงการที่ ๒ ขอกลับไปเรื่องการลอกท่อระบายน้ าเพ่ือที่จะเก็บรายละเอียดและเข้าใจตรงกัน 
ช่วงนี้เราถูกร้องเรียนจากชาวบ้านหรือชุมชนเนื่องจากว่ามีท่ออุดตันค่อนข้างที่จะเยอะ ไม่ได้ต าหนิจากที่
ทางผู้รับผิดชอบท าพาวเวอพ้อยท์ ก่อนท า ขณะท า และหลังท าค่อนข้างที่จะชัดเจน แต่มีข้อแนะน าขอ
อนุญาตท่านประธานขออนุญาตถามตรงนะครับ เพ่ือที่จะได้เนื้อหาที่ตรงกัน เรื่องการลอกท่อระบายน้ านี้
ได้มีการตั้งงบประมาณไว้หรือไม่ในส่วนนี้ก็ชัดเจนดี ก็ขอบคุณทางด้านวิชาการและแผนงาน ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 รับข้อสังเกตของท่านสมาชิก ถ้าหากเราท าช้ามันก็ต้องท่วมขังรอการระบาย เชิญต่อเลยครับ 
นายณัฐพล สัมมาปราม  ส านักการช่าง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
 ต่อไปเป็นโครงการที่ ๒ ครับสัญญาจ้างเลขที่ ทน.อบ. 89/2563 ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563
งบประมาณ 737,979 บาทจํานวนเส้นทางการลอกท่อ 12 รายการ สัญญาจ้างงานเริ่มวันที่ 5 ส.ค. 
2563 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 2564 
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นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านบุญมีครับ 
นายบุญมี     สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ นายบุญมี  สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ช่วงที่เคยลง
พ้ืนที่ร่วมกับท่านนายกเทศมนตรีกับน้องๆตอนที่น้ําท่วมที่ผ่านมา ยังมีพวกเศษ พวกกระสอบไปอุดตันอยู่ 
ก่อนที่น้ําท่วมใช้ป้องกันบ้านตัวเองหลังจากหมดฝนก็ไม่ได้สนใจ มันจึงเป็นภาระเกะกะทางเดิน ทางถนน
จึงอยากฝากไว้ อีกเรื่องหนึ่งของอนุญาตถามดินที่ลอกเสร็จแล้วเอาไปไว้ที่ไหน ยกเว้นพวกวัชพืช เอาไปทิ้ง
สามารถนํากลับมาใช้งานใหม่ได้ไหม 
นายณัฐพล สัมมาปราม  ส านักการช่าง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  

ดินทั้งหมดนี้จะเอาไปทิ้งท่ีสํานักงานบ่อบําบัดน้ําเสีย และดินส่วนมากจะมีเศษขยะร่วมอยู่ด้วยครับ 
จึงไม่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง 
นายบุญมี   สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

โอเคครับ มันไม่ใช่เรื่องท้วงติงแต่เป็นข้อเสนอแนะที่อยากให้ดูแลร่วมกันให้ดีครับขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คือวาระการประชุมเรารวมเรื่องการระบายน้ าไว้หมดเลย ช่วงแรกเป็นเรื่องของโครงการขุดลอกที่
เราได้อนุมัติไป แบ่งเป็น ๒ สัญญา ถ้าดูตามระเบียบวาระเก่าก็จะมีเรื่องข้อมูลเส้นทางการระบายน้ าของ
เทศบาลฯว่ามีปัญหามีอะไรไหม 
นายณัฐพล สัมมาปราม  ส านักการช่าง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
 ชี้แจงไปแล้วครับ 



 

 

๓๕ 
 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เส้นทางระบายน้ าจุดเสี่ยงของเรานี้ พูดง่ายๆคือน้ ามูลเริ่มมาเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป 
แต่ว่าคงไม่ถึงท่วมเหมือนปีที่แล้ว แต่ขอให้ในเขตเทศบาลให้ระบายให้มันเร็วแค่นั้นเอง 
นายณัฐพล    สัมมาปราม    ส านักการช่าง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ก่อนอ่ืน ขอแทรกโครงการเร่งด่วนก่อนครับ เป็นโครงการลอกท่อ
สี่เหลี่ยมถนนศรีณรงค์แยกวัดศรีอุบลรัตนาราม 
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นายบุญมี      สุปรีชาติ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯแทรกนิดหนึ่ง ในขณะที่นําเสนอแล้วผมมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
มันดีหมด แต่เกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์นี้อยากให้มีการแจ้ง การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ชุมชนของเรา
สบายใจ อยากจะฝากเข้าไปได้ไหมครับ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ฝากฝ่ายบริหารให้ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนด้วย ผมยังสงสัยอยู่ว่าที่ผ่านมาแถวแยกน้ าพุ
ใช่ของเราไปลอกท่อไหม หรือเป็นของหน่วยงานอ่ืนมันซับซ้อนกันไปหมดพวกสื่อสารก็จะเอาลงดิน     
พวกไฟฟ้าก็จะเอาลงดินช่วงที่ผ่านมารถติดเยอะเลย มันมีเฉพาะของเราหรือทางสื่อสาร ทางไฟฟ้าเข้ามา
ด้วย พอจะรู้ไหม 
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียนท่านประธานสภาฯ ช่วงนี้จะเป็นการลงหน้างานของ TOT ที่เป็นสายสื่อสาร ถ้าเป็นของสาย
สื่อสารเราจะเห็นเป็นแผงกั้นสีส้มแดงและมีไฟกระพริบบอก ซึ่งเราประสานงานกับทางสื่อสารและไฟฟ้า
ตลอด ทางไฟฟ้าแจ้งมาว่าจะคลิกอ๊อฟประมาณปลายเดือนนี้ และจะลงมือทําประมาณต้นเดือนกันยายน
ที่จะเริ่มขุดเจาะ แต่ตอนนี้ให้ TOT ลงมือทําก่อน ซึ่งทาง TOT นี้จะทํางาน ๒๔ ชั่วโมง ตัวแผงแดงๆที่เรา
เห็นจะเป็นท่อสื่อสารของ TOT จะยังไม่ใช่ไฟฟ้าคะ ส่วนลอกคลองของเรานี้จะเป็นทีมงานที่มีถังดําเขียว
วางอยู่ด้านข้าง รู้สึกว่าจะมีคนโบกจราจรอยู่ และมีแผงกั้นนิดหน่อยคะ  
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นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 คืออยากให้มันมีเทศบาล มี TOT ไฟฟ้า ถ้าเป็นไปได้อยากให้ประสานเข้าพร้อมๆกัน ไม่ เช่นนั้น
การจราจรเรายิ่งเปิดเทอมยิ่งจะลําบากรถติด แถมไปติดแยกวนารมย์ แยกดงอู่ผึ้งเข้าไปอีกมันกําลังสร้าง
ปัญญามากในระบบจราจร ถ้าเป็นไปได้อยากให้ประสานทุกหน่วยงานพร้อมๆกัน เชิญต่อเลยครับ 
นายทินภัทร    บุญล ี      ช่างโยธาช านาญงาน 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน และท่านบริหารทุกท่านครับ กระผมนายทิน
ภัทร  บุญลี นายช่างโยธาชํานาญงาน ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สํานักการช่าง จะขอรายงานจุดเสี่ยงภัยน้ําท่วม
ขังภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีครับ เดิมที่จะมีทั้งหมด ๑๙ จุด ภายใน ๑๙ จุดได้รับการแก้ปัญหา
แล้ว ๕ จุด ดังภาพครับ  
 

 
 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์  รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งคะจากจุดเสี่ยงภัยเมื่อสักครู่  ที่บอกว่ามีอยู่       
๑๙ จุด แล้วแก้ไป ๕ จุด อยากเรียนถามว่าส่วนที่เหลือได้วางแผนการดําเนินการที่จะแก้ไขอย่างไร และ
ไทม์ม่ิงเป็นอย่างไรคะ 
นายเกริกชัย   ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ลองดูว่าเรามีแผนที่จะดําเนินงานแต่ละจุด ทั้งหมด ๔ จุดยังไง เชิญท่านเลขาครับ 
นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่าประธานที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล ทองพุ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณที่จริงจุดเสี่ยงที่เราก าหนดไว้ที่ส าคัญๆมีอยู่ทั้งหมด ๑๐ จุด แต่ละจุดนั้นได้ตั้ง 

 



 

 

๓๘ 
 
พนักงานรับผิดชอบประจ าจุด ซึ่ง ณ ตอนนี้หลังที่ได้ด าเนินการไปก็ได้แก้ไขปัญหาไปได้แล้วบางจุด 
ประมาณ ๔-๕ จุด และก าลังด าเนินการอยู่ก็มี ส าหรับจุดที่เจ้าหน้าที่ได้น าเรียนไปแล้ว หลังจาก
ด าเนินการแล้ว ก็ได้รับผลดีเป็นที่น่าพอใจ การระบายน้ าดีขึ้นอย่างน้อยๆ ๘๐ - ๙๐% เป็นการแก้ไข
ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนในจุดต่างๆ ตามที่ได้น าเรียน ส าหรับจุดที่เหลือที่ยังด าเนินการอยู่ตอนนี้ จุด
หนึ่งคือหลังธนาคารกรุงไทย สาขาชยางกูร ซอยชยางกูร ๒.๑ ซึ่งตอนนี้ก าลังด าเนินการอยู่ใกล้จะแล้ว
เสร็จแล้ว ซึ่งจะเป็นการระบายน้ าภายในซอยข้างในทั้งหมด ซึ่งโครงการปีที่แล้วก็ได้ด าเนินการวางท่อไว้
แล้วประมาณจ านวน ๑๐ ล้านบาท และโครงการที่ก าลังท าใหม่นี้ก็คือเป็นโครงการท าจากถนนชยางกูร
เข้าไปประมาณ ๑๐๐ กว่าเมตรครับเพ่ือรับน้ าจากข้างในมาลงถนนชยางกูร และหลายจุดก าลังส ารวจ
ออกแบบอยู่ในส่วนที่เหลือ โดยเฉพาะชยางกูร ๑๐ ซึ่งตั้งเครื่องสูบน้ าไว้ตรงนั้นตลอดค่อนข้างที่จะแก้
อยากนิดหนึ่ง เนื่องจากระดับน้ าใกล้เคียงกับถนนชยางกูรด้านหน้าสูงมากจะต้องตั้งเครื่องสูบน้ าถาวรไว้
ตรงนั้น ที่จริงเคยอนุมัติขอต่อสภาแห่งนี้แล้วแต่ติดขัดในเรื่อขออนุญาตใช้พ้ืนที่ซึ่งเป็นถนนที่สุดซอยพอดี 
ก็เลยได้ยกเว้น ยังไม่ได้รับอนุมัติแต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ได้ส ารวจออกแบบวางท่อเพ่ือที่จะไปรับเอา
น้ าจากตรงนั้น ซึ่งระยะทางยังเหลืออยู่ประมาณเกือบ ๓๐๐ ร้อยเมตรและคงจะจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบ
ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า คงจะไม่ใช่เป็นการสร้างโรงสูบน้ าแต่จะท าแบบติดตั้งสามารถถอดประกอบได้ซึ่งตรง
นั้นมีที่ว่างเพ่ือที่จะรับการติดตั้งอยู่ซึ่งคิดว่าจะขอเสนอต่อสภาในการขอจ่ายขาดเงินสะสมในโอกาสต่อไป 
และที่ส าคัญบริเวณภาพรวมต่างๆในซอยถนน ชยางกูรจากที่ได้ฟังจากการรายงานของเจ้าหน้าที่ก็ดี การ
ลงพ้ืนที่ก็ดีก็จะเห็นว่าปัญหาการระบายน้ าบริเวณฝั่งทิศตะวันออกถนนชยางกูรทั้งหมด ค่อนข้างที่จะมี
ปัญหาเนื่องจากมีการเปลี่ยนทิศทางน้ าเดิมทีน้ าทั้งหมดจะไหลเข้าสู่กองบิน ๒๑ แต่หลังจากที่กองบิน ๒๑ 
ไม่อนุญาตให้ปล่อยน้ าเข้าไปในตรงนั้นเรามีความจ าเป็นที่จะต้องวางระบบใหม่ทั้งหมดเกือบทุกซอย เอา
น้ ามาด้านหน้าคือด้านถนนชยางกูร พอวางระบบมาแล้วส่วนหนึ่ง ปรากฏว่าน้ าที่เยอะเกินไปไม่สามารถที่
จะระบายได้ทันโดยเฉพาะตรงแยกเนวาด้า ที่จะมาด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และเลยลง
ไปถึงแยกโตโยต้าหน้ากองบิน ๒๑ ท าให้น้ าในส่วนนี้ยังระบายไม่ทันซึ่งคณะผู้บริหารได้มีแนวคิดที่จะวาง
ท่อระบายน้ าขนาดใหญ่ ผ่านเข้าไปยังบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี ขนาดที่เราก าหนดไว้จะเป็น
ท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๒ เมตร ๑๐ เซนติเมตร คูณสูง ๒ เมตร ๑๐ เซนติเมตร ๒ แถวก็จะท าให้มี
พ้ืนที่หน้าตัดประมาณ ๘ ตารางเมตร และจะวางมาจั้มตรงข้ามกับบริษัทอีซูซู ผมคิดว่าถ้าระบบระบายน้ า
เสร็จน่าจะไหลตรงไปตรงนั้นเลย ไม่ต้องมาท่วมแยกเนวาด้า และจะไปลงหนองน้ าสาธารณะข้างศูนย์
กาญจนาภิเษกและจะลอดใต้ถนนแจ้งสนิทซึ่งมีท่อเมนใหญ่ ๓ จุดอยู่ตรงนั้นแต่ตรงทางด้านหน้าห้วยม่วง 
แต่ตรงที่ไหลลงห้วยม่วงจริงๆ ตอนนี้เราก าลังท าจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่จะได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๒ 
ตอนจะสิ้นปีกันเงินไว้ ๘ ล้านกว่าบาท ที่จะวางท่อเหลี่ยมขนาดใหญ่จากลานจอดรถตรงนั้นไปลงห้วยม่วง
ขนาดท่อเหลี่ยมประมาณกว้าง ๓ เมตร สูงประมาณ ๒ เมตร ซึ่งผมคิดว่าโครงการตามที่ได้น าเรียนมานี้
เสร็จเรียบร้อย โครงการถนนชยางกูรก็จะมีจุดที่จะแบ่งรับน้ าได้ซึ่งงบประมาณที่ส ารวจไว้ของการวางท่อ
เส้นศูนย์วิทยาศาสตร์ประมาณ ๒๙ ล้านบาท ซึ่งตอนนี้ได้ท าหนังสือขออนุญาตแล้วถ้าได้รับการอนุญาตก็ 



 

 

๓๙ 
 
จะน าโครงการนี้เสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งครับ คิดว่าถ้าโครงการนี้เสร็จก็จะสามารถแก้ปัญหาตรง
ถนนชยางกูรได้เกือบทั้งหมด เฉพาะหน้าโรงเรียนกีฬาที่เวลาฝนตกน้ าจะท่วมทุกที คิดว่าในโซนนั้นทั้งหมด
น้ าจะมารวมที่นี่ และส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการอย่าง เช่น ล ารางบิ๊กซี  ล ารางนาควาย คือเราได้จัดจ้าง
บุคคลภายนอกเข้ามาลอกท่อให้ซึ่งจากที่ได้ดูผลงานก็ด าเนินการได้ดีพอสมควร ซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นคนใน
พ้ืนที่คงจะไม่กล้าลุยถึงขนาดนั้นเขาเป็นบริษัทที่มาจากต่างจังหวัด  จากกรุงเทพก็เห็นการท างานก็เป็นที่
น่าพอใจ ส่วนจุดอ่ืนๆเช่นหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ หน้าวัดศรีประดู่เราก็จะด าเนินการแก้ไขต่อไป     
แต่โดยภาพรวมได้แก้ไปแล้วหลายจุด เลยน าเรียนต่อท่านประธาน ท่านสมาชิก และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
ได้รับทราบเบื้องต้นครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับท่านบุญมี 
น.อ.บุญมี     สุปรียชาติ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอน าเรียนต่อจากท่านเลขาฯ ก็เป็นข้อสังเกตที่น้ าท่วมจังหวัดอุบลซึ่งเป็นน้ าที่ไหลระบายไม่ทัน    
ตรงสี่แยกดงอู่ผึ้งกับสี่แยกวนารมย์อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลด้วยหรือเปล่าครับ ส่วนอีกเรื่อง
หนึ่งอยากทราบว่าน้ าที่ไหลผ่านกองบิน ๒๑ คือในขนาดที่ว่าถ้าเป็นในเชิงวิกฤตก็สามารถเข้าไปคุยไป
เจรจาได้ ส่วนหลังโลตัสที่บอกว่ามีเครื่องสูบน้ าอยู่เครื่องหนึ่ง ซึ่งมันไหลไม่หยุด มันล้นซึ่งมันจะต้องไหล
เข้ามาผ่านสนามกอล์ฟและไหลไปห้วยวังนอง ตรงนี้อยากให้ประสานแต่เนิ่นๆนะครับ ขอบคุณครับ 
นายทินภัทร   บุญลี   นายช่างโยธาช านาญงาน 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตอนนี้ ณ ปัจจุบัน เทศบาลได้
ตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน ๒ จุด จุดแรกอยู่ตรงบริเวณท้ายซอยชยางกูร ๑๘ ซึ่งเป็นจุดที่น้ําไหลผ่านกองบิน
เพ่ือสูบและผลักดันน้ําให้ออกไปยังปากซอยถนนชยางกูร จุดที่ ๒ คือจุดตั้งถาวรจะอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านบัว
ทองท้ายซอยชยางกูร ๑๐ จุดนี้ทําการสูบผันน้ําออกนอกกําแพงเพ่ือให้ลงบ่อพักซอยชยางกูร ๒ และไหล
ออกสู่ข้างโรงแรมเนวาด้า ซึ่งขณะนี้มีการติดตั้งแค่ ๒ จุด และขออนุญาตอธิบายจุดทิศทางการไหลของน้ํา
ในเขตเทศบาล ซึ่งขณะนี้ทางสํานักการช่างได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและปรับให้เป็นปัจจุบันตามการ
สํารวจแผนโครงการที่ดําเนินการรื้อของเดิมวางของใหม่ก็พยายามปรับขนาดท่อให้สัมพันธ์กับสถานการณ์
ปัจจุบันซึ่งขณะนี้ดําเนินการเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้ว กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๐ 
 

นายณัฐพล    สัมมาปราม    ส านักการช่าง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายณัฐพล    
สัมมาปราม  ส านักการช่าง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ขอนําเรียนชี้แจงตามเพาเวอร์พ้อยท์ดังนี้ครับ 
 

 
  

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอเสนอแผนที่ทิศทางน้ํา
ไหลของท่อระบายน้ําในเขตเทศบาล จะขออธิบายให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจง่ายๆด้วยปลายทางที่น้ําระบาย
ออก เขตแรกคือเขตชยางกูรทั้งหมดจะเห็นได้ว่าทิศทางที่น้ําไหลทั้งหมดจะไปรวมที่ลํารางคลองนาควาย
จนถึงแมคโครจะเห็นได้ว่าความหนาแน่นของน้ําที่จะลงลํารางนั้นมีหลายท่อพอสมควร ในทางทฤษฎีคือ
ลํารางเป็นที่รับน้ําทั้งหมดที่จะไหลออกไปข้างนอก และในทางปฏิบัติที่ผ่านมาก็จะมีการจ้างเหมาลอกท่อ 
นอกจากนี้ในการลงข้อมูลนําเข้าและทําแผนที่ในแบบนี้เราก็สามารถทําให้เห็นได้ว่าน้ําท่วมขังตรงจุดไหน  

 



 

 

๔๑ 
 

เราจะแก้ปัญหาที่จุดไหน เราจะแก้ปัญหาจากลํารางที่ ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจากท่อใหญ่สุดแล้วรองลงมาว่า
ตรงไหนที่อุดตัน พอฝนตกน้ําขังตรงไหนพอเราเห็นเราก็จะรู้ได้เลยว่าจากตรงนี้มันจะออกไปทางไหน เส้น
ไหนที่มันตันอยู่ มีการสํารวจการอุดตันของท่อเรื่อยๆว่าเส้นนี้ควรจะให้ทีมงานของเทศบาลเข้าไปจัดการ
หรือว่าควรจะนําเข้าซึ่งโครงการ ต่อไปเป็นเขตที่ทุกท่านเป็นห่วงก็คือเขตชยางกูรหลักจะเห็นได้ว่าสีฟ้าใน
แผนที่นี้คือน้ําทั้งหมดที่จะออกบริเวณห้วยม่วง ซึ่งด้านล่างนี้รับน้ําจากเขตด้านล่างทั้งหมดขึ้นมารวมกันที่
แยกเนวาด้าเพ่ือเลี้ยวซ้ายออกไปห้วยม่วง ด้านบนก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรที่จะลงมารวมกันที่จุดแยกนี้
เพ่ือจะออกห้วยม่วง ดังนั้นการแก้ปัญหาเราก็จะเห็นภาพหลักๆเลยว่าควรจะทําอย่างไรดี ในเมื่อเราเห็น
แล้วว่ามีปริมาณน้ําจากท่อระบายน้ําเยอะแค่ไหนที่จะมาออกจุดนี้ และมาดูในส่วนทิศตะวันตกของ
เทศบาล เขตนี้จะเป็นซอยสุขาอุปถัมป์จะเห็นได้ว่าจากแจ้งสนิทบางส่วนจะลงมาที่ถนนแจ้งสนิทเพ่ือจะ
เข้ามาที่ห้วยม่วง และเส้นสุขาอุปถัมป์ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเส้นทางทิศทางน้ําไม่ได้ลงมาโดยตรง จะรวมไป
ที่เส้นสุขาอุปถัมป์หลักก็คือไม่ได้ลงมาที่ห้วยม่วงเลย ซึ่งปัจจุบันเส้นนี้นําเข้าโครงการแล้วปัจจุบันกําลัง
ดําเนินการลอกท่ออยู่  ถ้าเกิดเส้นนี้ ทําสําเร็จแล้วก็จะช่วยให้ระบบการระบายน้ําในเขตนี้ดีขึ้น           
กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญครับ 
นายทินภัทร     บุญลี         นายช่างโยธาช านาญงาน 
 ขออนุญาตครับ ขณะนี้มีการวางท่อระบายน้ําบริเวณซอยเลี่ยงเมือง ๗ มีการปรับขนาดท่อ
เรียบร้อยแล้วและมีการดึงน้ําซอยสุขาอุปถัมป์บางส่วนให้ไหลลงมายังซอยเลี่ยงเมือง ๗ ซึ่งมีขนาดท่อ
ระบายน้ํา ๑.๒๐ เมตร ให้ไหลลงสู่ห้วยม่วงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญครับ 
นายณัฐพล   สัมมาปราม   พนักงานจ้างเหมา 
 กราบเรียนท่านประธานสภา และขั้นตอนต่อไปก็คือจะนําเข้าซึ่ งข้อมูลทั้งหมดแบ่งเป็น             
เขตเหมือนเดิมเพ่ือเราจะได้เห็นภาพในอนาคตถึงการแก้ปัญหา อย่างเช่นเขตอุบล -ตระการจะออกไปที่
ห้วยวังนองจะติดขัดตรงไหนอย่างไรเราก็จะได้รู้ อีกเขตหนึ่งก็คือออกทางบ่อบําบัดน้ําเสีย น้ําจะออก ๒ 
จุด แยกบูรพาในจะออกท่ีห้วยวังนอง อีกจุดหนึ่งจะดูดเข้ามาบ่อบําบัด กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายประสงค์   จันจ าปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายประสงค์           
จันจ าปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมขอเรียนถามว่ากระบวนการน้ําใต้ดินที่เขากําลังศึกษา
กันอยู่ว่ามันจะช่วยเรื่องน้ําท่วมนี้ไม่ทราบว่าทางเทศบาลเราได้ศึกษาเพียงใด เพราะเท่าที่ดูแล้วปริมาณ
น้ํามันลงมาถ้าฝนเยอะๆนั้นถ้าหากว่ามีการซึมซับลงใต้ดินด้วยปริมาณการไหลลงมายังท่อระบายน้ําเราก็
จะลดลง ถ้าเป็นไปได้ลองศึกษาดูว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหน เพราะตอนนี้กระบวนการศึกษาเรื่องการ
ทําธนาคารน้ําใต้ดินให้ช่วยซึมซับเข้าไปในดินจะสามารถช่วยได้ กราบขอบพระคุณครับ 
 



 

 

๔๒ 
 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิก ในเรื่องของธนาคารน้ําใต้ดินดิฉันเองก็มีความ
สนใจเพราะว่ามีหลายหน่วยงานที่มานําเสนอและมีการปรึกษาคุยกันคร่าวๆเบื้องต้นว่าในเขตเทศบาลของ
เราทําได้หรือไม่ ปัญหาของเทศบาลของเราคือเราเป็นชุมชนเมืองและมีการตอกเสาเข็มค่อนข้างเยอะ ถ้า
ทําน้ําใต้ดินสําหรับบางพ้ืนที่ถ้ามีน้ําซึมลงไปจะมีผลกับโครงสร้าง นี่คือที่ทราบกันคร่าวๆยังไม่ได้ลงลึกถึง
เทคนิคว่าความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน แต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งย้ายมาใหม่ก็เคยทํางานโครงการนี้
มาก่อนซึ่งก็คุยกันอยู่ว่าพ้ืนที่ตรงไหนที่เราสามารถทําได้ ในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในการระบายน้ํา จึง
เรียนมาเพ่ือทราบค่ะ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในส่วนตรงถนนเลี่ยงเมืองเป็นอย่างไร เชิญครับ 
นายทินภัทร     บุญลี        นายช่างโยธาช านาญงาน 
 ขออนุญาตเรียนให้ทราบเรื่องจุดโครงการก่อสร้างลํารางระบายน้ําช่วงหนองบัวจนถึงถนนเลี่ยง
เมือง ทางเทศบาลได้ดําเนินการก่อสร้างลํารางระบายน้ําขนาด ๑.๖๐ ม. X ๑.๕๐ ม. ระยะทางประมาณ 
๔๘๐ ม. ความต่างระดับการระบายน้ําจากบริเวณถนนเลี่ยงเมืองข้างตะวันแดงจนถึงซอยธรรมวิถี ๑ หรือ
ลํารางหนองบัวนี้จะมีค่าสโลปประมาณ ๔๘ ซ.ม. ซึ่งจุดระบายน้ําที่เชื่อมต่อกับถนนเลี่ยงเมืองนั้นจะ
ระบายน้ําลงสู่ท่อ ๑.๒๐ ม. ที่กรมทางหลวงได้วางไว้ซึ่งมีค่าระดับต่างกัน ๑๖ ซ.ม. และจากทิศทางน้ําไหล
บริเวณจุดข้างตะวันแดงไหลไปยังบริเวณซอยชยางกูร ๒๑ มีค่าระดับต่างกันประมาณ ๓๔ ซ.ม. ซึ่งน้ํา
ทั้งหมดจะไหลไปลงลํารางบริเวณข้างแมคโครครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นายประสงค์     จันจ าปา       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องนี้เราได้พูดคุยกันในที่ประชุมกับท่านสมาชิกทราบว่ามีปัญหา
เรื่องท่อระบายน้ําตรงเลี่ยงเมืองมันสูงกว่าท่อระบายน้ําของเรา ล่าสุดทางฝ่ายโครงการได้บอกว่าได้พูดคุย
กับทางวิศวกรของเทศบาลเราว่าสามารถปรับอะไรได้ ไม่ทราบว่าเท็จจริงแค่ไหนและเราได้พูดกันว่าถ้า
เป็นไปได้นั้นนี่คือจะเป็นปัญหาในอนาคต ถ้าหากว่าสามารถทําน้ําให้ไหลได้อย่างดีซึ่งเขาก็ชี้แจงในวันนั้น
เบื้องต้นว่าน้ําระบายลงไปยังลํารางนาควายไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 เชิญครับ 
นายอัมพล   ทองพุ   ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับโครงการของเราและ
ของทางหลวงที่จริงแล้วของเราเป็นล ารางตัว U ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. x ๑.๕๐ ม.  แต่ของทางหลวงเป็น
ท่อกลมขนาด ๑.๒๐ ม. ตอนแรกเขาวางท่อสูงกว่าของเราประมาณเกือบ ๕๐ ซ.ม. จึงพาชุมชนไปคุยกับ
เขา เขาจึงบอกว่าจะกดลงมาให้ต่ํากว่าแค่ ๑๖ ซ.ม. แต่ตอนกดโดยหลักแล้วมันก็ต้องกดผมไม่รู้ว่าเขากด
ยาวแค่ไหนหรือกดแค่ช่วงประมาณ ๑๐ ท่อน เพ่ือให้ปลายมันมาเท่ากับของเรา เห็นว่ากดระยะไม่ไกล ที่
จริงแล้วที่เราให้ช่างไปสํารวจนั้นถ้าจะระดับเดียวกันต้องประมาณ ๑๐๐ เมตร ขึ้นไป แต่ดูแล้วเหมือนเขา
ทําประมาณ ๑๐-๒๐ ม. ฉะนั้น ณ ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่ารับน้ําได้หรือไม่ก็คือรับได้แต่ไม่สะดวกเพราะพ้ืนที่รับ 



 

 

๔๓ 
 
น้ํามันต่างกัน ฉะนั้นถ้าน้ําเยอะๆมันจะไหลไม่ทันแต่ถ้าน้ําไม่เยอะก็ไหลได้สะดวก และตอนนี้คือเขาเทถนน
เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคงแก้อะไรไม่ได้แล้ว ที่จริงในส่วนตรงนี้เราเคยคุยกันตั้งแต่ตอนออกแบบว่าต้องให้
สามารถรับน้ําตรงนี้ได้ อธิบายให้ฟังทั้งหมดแม้ก่อนจะลงโครงการวันนั้นมีการประชุมกันผมก็ได้เข้าร่วมผม
ก็บอกว่าต้องแก้ตรงนี้ให้ได้เพราะถ้าไม่แก้ในอนาคตมันจะแก้ไม่ได้เลย ปัญหาก็เป็นอย่างนี้และก็คงจะแก้
ไม่ได้ถ้าไม่ได้รื้อใหม่หมด จึงขอนําเรียนให้รับทราบครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสมาชิกครับ 
นางอ าไพวรรณ    เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางอ าไพวรรณ      
เปรมภิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คือประเด็นปัญหานี้เราคุยกันมานานแล้วและทาง
สมาชิกสภาเองก็พยายามที่จะผลักดันในระดับจังหวัดเพ่ือที่ว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาในเขตเทศบาลใน
ภายหลัง เรานําเข้าคณะกรรมการภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา จนเมื่อครั้งสุดท้ายเราก็ติดตามเรื่องพอดี
นายช่างที่มาเข้าประชุมก็ไม่ทราบเรื่องเพราะเปลี่ยนเป็นคนละคน เขาก็เลยบอกว่าจะเข้าประชุมคณะอนุ
โครงสร้างอีกครั้งหนึ่งแล้วขอแจ้ง ทีนี้ประเด็นที่ได้ฟังจากท่านปลัดแล้วนั้นก็เหมือนกับว่ามันยังสูงอยู่ซึ่ง
อาจจะรับน้ําได้ไม่เต็มที่ ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างไรก็ท่วมถ้าน้ําเยอะๆ ประเด็นที่ ๒ คือ ไม่ทราบว่าเขากดลง
ไกลแค่ไหน ก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่า ณ ตอนนี้มันเท่ากับว่าเรายอมรับในสภาพอย่างนี้หรือ แล้วเราก็ต้องมานั่ง
แก้ปัญหา จริงๆแล้วถนนมันเกิดทีหลังเราวางท่อไว้ก่อนแล้วก็วางขนาดใหญ่ไว้แล้วมันควรจะมีการ
ขับเคลื่อนในฝั่งของเทศบาลเพ่ือให้เขาต้องยอม แต่นี่มันกลายเป็นว่ามันเหมือนเรายอมรับ  ซึ่งเดี๋ยวมันก็
จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต  ตอนนี้มันยังอยู่ในระหว่างแม้นว่าเขาจะทําถนนไปแล้วก็ตาม แต่ถ้าเนิ่น
นานไปกว่านี้ทําอย่างอ่ืนไปแล้วมันอาจจะแก้ไขไม่ได้แล้ว นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวว่าถ้าเรายอมรับได้ก็
ต้องยอมรับสภาพว่าต้องใช้งบประมาณของเราในการดําเนินการซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่อย่างไร แต่ถ้า
ยังอยู่ในระหว่างที่เขากําลังก่อสร้างในระยะเริ่มต้นนี้มันควรจะทําเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาระยะยาวสําหรับ
เทศบาลเราเอง ขออนุญาตฝากเป็นข้อห่วงใยค่ะ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านยอดยุทธครับ 
นายยอดยุทธ   เดชรุ่งเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน กระผมนายยอดยุทธ        
เดชรุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เรื่องของสี่แยกดงอู่ผึ้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ที่จริงมี
การประชาคมกันอยู่ห้าถึงหกครั้งก่อนที่จะออกแบบด้วยซ้ําไปและมีการทํา MOU เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้ว 
แต่เมื่อผลการปฏิบัติงานเกิดปัญหาในเรื่องของทางเทคนิค ผมคิดว่าถ้าปัญหาปล่อยทิ้งไว้นั้นชาวบ้านใน
ชุมชนจะเดือดร้อนกันเยอะ เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาในระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จนี้ผมก็ขอ
ความกรุณาต่อประธานสภาว่าจะให้สํานักการช่างไปดําเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ในเรื่องของระดับอีกครั้ง
หนึ่ง เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็คิดว่าจะขอเป็นความเห็นชอบจากสภาว่าจะขอให้ทางฝ่ายบริหารไปตรวจสอบ
รายละเ อียดพ้ืนที่ เ พ่ือนํ า เสนอปัญหาต่างๆที่ เกิดขึ้นและกระทบต่อความเป็นอยู่ ของชุมชน               
กราบขอบพระคุณครับ 
 



 

 

๔๔ 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ต่อไปเรื่องเพ่ือทราบ การติดตั้งกล้อง CCTV เชื่อมโยงข้อมูลการท่วมขังของน้ํา ในเทศบาลหรือไม่ 
เชิญครับ 
นายเจนณรงค์    นามมณี   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายเจนณรงค์      
นามมณี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ กองวิชาการและแผนงาน ขอนําเรียนเรื่องเกี่ยวกับ CCTV 
ผมจะแบ่งเป็น ๒ โครงการคือ ๑. CCTV ๑๑๕ ตัวที่ติดอยู่ตามชุมชนต่างๆ โครงการนี้จะไม่มีโปรแกรม
ช่วยวิเคราะห์ คือกล้องชุดนี้จะเป็นกล้องจับภาพแบบปกติ ๒. CCTV ๒๕๖ ตัว ได้เริ่มต้นติดตั้งจะสิ้นสุด
สัญญาในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส่วนในเรื่องของน้ําท่วมขังตัวโปรแกรมชุดใหม่นี้เราได้ทําร่วมกับระบบ
การจับภาพเหตุการณ์และส่งมายังแม่ข่ายและประมวลผล ถ้าจะให้ทําได้ดีกว่านี้เราต้องมีการติดตั้ง
เซ็นเซอร์ซึ่งในโครงการที่เราทําอยู่นี้มันไม่มีเซ็นเซอร์ จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานที่นนทบุรีเขาจะติดตั้ง
เซ็นเซอร์วัดระดับน้ํา ทางคณะดูงานจึงนํามาวิเคราะห์ก็คือถ้าในโครงการ CCTV ๒๕๖ ตัวนี้สมบูรณ์และ
สัมฤทธิ์ผลเราก็จะเขียนโครงการขึ้นมาใหม่เพ่ือให้รองรับกับระบบน้ําท่วมขังและน้ําท่วมในระบบพิกัดเชิง
พ้ืนที่คือให้กล้องจับภาพระดับน้ําเท่านี้จะทําให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเสียหายเท่าไหร่เราจะได้ให้ความ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับ  
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ศูนย์ปฏิบัติการเราพร้อมหรือยังครับ 
นายเจนณรงค์    นามมณี    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 ตอนนี้ติดตั้งกล้องได้ ๘๐ เปอร์เซ็น แต่ศูนย์ปฏิบัติการนี้กําลังหาผู้รับจ้างครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 แสดงว่าตอนนี้ก็ยังทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเร่งดําเนินการเพ่ือความ
สมบูรณ์ของระบบ ฝากฝ่ายผู้บริหารเร่งดําเนินการด้วยนะครับ เชิญท่านสมาชิกครับ 
น.อ.บุญมี       สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   
สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณที่ทางสมาชิกได้อนุมัติไปนี้คือปี ๒๕๖๒     
ใช่หรือไม่ จึงเป็นข้อห่วงใยอยู่ว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันก้าวไปข้างหน้าอยู่เรื่อย อยากทราบว่าที่เราไปเลือก
สเปคมานั้นมันสามารถควบคุมตัวโปรแกรมใหม่ๆได้หรือไม่เพ่ือประโยชน์สูงสุดครับ 
นายเจนณรงค์    นามมณี   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตัวกล้อง CCTV ๒๕๖ ตัว คือกระผมได้มองถึงอนาคตในการ
ทําการรองรับระบบต่างๆทุกระบบ อีกอย่างเครื่องแม่ข่ายที่จะติดตั้งใหม่นี้เป็นแบบโปรแกรมเปิดและเป็น
โปรแกรมฟรีเราสามารถซื้อคุณสมบัติเฉพาะขึ้นอีกมาเติมแต่งให้มันสมบูรณ์และรองรับตามที่เราต้องการ
ได้ อย่างเฟสนี้ที่จะโชว์และช่วยเหลือทางตํารวจจะเป็นตัวจับป้ายทะเบียน เราจะติดตั้งจํานวน ๘ จุด คือ
สามารถสอดส่องจับความเคลื่อนไหวของทะเบียนนี้ว่าเข้ามาเขตเทศบาลเมื่อไหร่และวิ่งไปไหนบ้าง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการติดตาม กราบขอบพระคุณครับ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 ขอบคุณครับ 



 

 

๔๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  

   ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป   
                                             งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
     วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
     วาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ  
                                                          พ.ศ.๒๕๖๔ หรือไม่ หรือไม่ (กองวิชาการและแผนงาน)  
                                                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๔ ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ  วาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หรือไม่  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯครับ 
นางอ าไพวรรณ   เปรมภิรักษ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพดิฉัน นางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๔ ขออนุญาตรายงานผลการแปรญัตติฯ                    
โดยคณะกรรมการได้เริ่มประชุมสรุปผลการพิจารณาคําแปรญัตติ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓          
เวลา ๐๘.๓๐ น. ดังนี้ 
 
เรื่อง รายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.๒๕๖๔  ได้ด าเนินการรอรับแบบขอเสนอค าแปรญัตติในระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๗  สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ และประชุมพิจารณาค าแปรญัตติฯ ในดีที่ ๑๓ – ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๖.๓๐น. (ในวันราชการ) ณ ห้องประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไปแล้วนั้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบอ านาจจากนายกเทศมนตรี เข้าร่วมข้ีแจง บัดนี้คณะกรรมการการแปรญัตติฯ ได้มีการประชุมสรุปผล
การพิจารณาลงมติ ตามรายงานและบันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 
ดังต่อไปนี้  

 

คณะกรรมการแปรญัตติ 
           ๑. นางอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์  ประธานกรรมการ 
           ๒. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ ์  กรรมการ 
           ๓. น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  กรรมการ 



 

 

๔๖ 
 

 ๓. นายชัยโรจน์  สินธุพุฒิพงศ์  กรรมการ 
 ๔ นายประสงค์  จันจ าปา  กรรมการ 
 ๕.    นายชายณรงค์  ชลการ       กรรมการ 
 ๖. นายไพฑูรย์  พรหมสอน   กรรมการและเลขานุการ 
 

เริ่มประชุม ๐๘.๓๐ น. 
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมน าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

 

 ส่วนที่ ๑ ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย / ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ 
ส่วนที่ ๒ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- รายงานประมาณการรายรับ / ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ 
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ /ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ 
- รายงานงบประมาณการรายจ่าย / มีผู้เสนอค าแปรญัตติ 

 รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปที่แปรญัตติ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 

- แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าป งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔    (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

        ตามหนังสือที่ อบ ๕๒๐๐๘/๗๑๔๙  ลงวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓  นายกเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ขอเสนอญัตติแปรญัตติเพ่ิมรายจ่าย,ลดรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในร่างเทศ
บญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. ขอแปรลดรายจ่าย                จ านวน ๘   รายการ    งบประมาณ ๕,๕๔๒,๖๐๐ บาท 
๒. ขอแปรเพิ่มรายจ่าย               จ านวน ๘   รายการ    งบประมาณ ๕,๕๔๒,๖๐๐ บาท 
๓. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง   จ านวน ๓๒ รายการ    

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ส านักปลัดเทศบาล 
- ขอแปรลดรายจ่าย     จ านวน ๓ รายการ   งบประมาณ  ๓,๒๘๘,๖๐๐  บาท 
- ขอแปรเพิ่มรายจ่ายรายการใหม่  จ านวน ๑ รายการ งบประมาณ   ๒,๘๖๐,๖๐๐ บาท 
- ขอแปรเพิ่มรายการเดิม    จ านวน ๑ รายการ งบประมาณ      ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
- ขอแปรเพิ่มรายจ่ายรายการเดิมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง   จ านวน  ๑ รายการ 

        งบประมาณ        ๒๘,๐๐๐ บาท 



 

 

๔๗ 
 

๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- ขอแปรลดรายจ่าย      จ านวน ๑ รายการ    งบประมาณ       ๙๐,๐๐๐  บาท 
- ขอแปรเพิ่มรายการเดิม     จ านวน ๑ รายการ  งบประมาณ       ๙๐,๐๐๐ บาท 
-  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง     จ านวน  ๕ รายการ 

 
๓. ส านักการศึกษา 
- ขอแปรลดรายจ่าย       จ านวน ๑ รายการ     งบประมาณ  ๑,๓๖๔,๐๐๐ บาท 
- ขอแปรลกรายจ่ายรายการเดิมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง   จ านวน  ๒    รายการ 

         งบประมาณ     ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- ขอแปรเพิ่มรายจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ งบประมาณ  ๑,๓๖๔,๐๐๐ บาท 
- ขอแปรเพิ่มรายจ่ายรายการเดิมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง   จ านวน  ๒   รายการ 

                                                                      งบประมาณ    ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  จ านวน  ๒๐ รายการ 

 
๔. ส านักการช่าง 
- ขอแปรลดรายจ่าย   จ านวน  ๑ รายการ  งบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
- ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  จ านวน  ๑ รายการ 

 
๕. งบกลาง 
- ขอแปรเพิ่มรายจ่ายรายการเดิม จ านวน  ๑ รายการ  งบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 

         (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้) 
 

ส่วนที่ ๓  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๑ / ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ 
           งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล ๒ / ไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติ 
 

......................................... 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.  
 
 
 



 

 

๔๘ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๕ หมวด ๔ งบประมาณ ข้อ ๕๙ และ ข้อ ๖๐ การยื่นขอเสนอค าแปร
ญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องด้วยความละเอียดรอบคอบถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ  คณะกรรมการมี
ความคิดเห็นตามผู้เสนอขอแปรญัตติ  และให้รวบรวมญัตติดังกล่าวน าเสนอต่อประธานสภาเทศบาล     
นครอุบลราชธานี เพื่อโปรดทราบและพิจารณาน าเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ต่อไป       

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านนายกฯครับ 
นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอมอบให้หัวหน้าส่วนการงานแต่ละ
กองฝ่ายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด เริ่มจากส านักปลัดเทศบาลฯ ค่ะ 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญส านักปลัดเชิญครับ 
นายอัมพล      ทองพุ       เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายอัมพล  ทองพุ ปลัดเทศบาลฯและ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ในส่วนของการแปรญัตติฯ เราจะมีการขอมติในเฉพาะกอง ส านัก ที่มีการขอแปรญัตติฯ
ปรับลด และเพ่ิม หรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๙ 
 

1. ส านักปลัดเทศบาล   

แปรลดรายจ่าย   จ านวน 3 รายการ  งบประมาณ 3,288,600 บาท 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
แปรลด คงเหลือ 

  ส านักปลัดเทศบาล       

  แผนงานบริหารงานทั่วไป       

  งานบริหารทั่วไป       

  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะ 

      

  รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

1 ■  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเกษียณอายุ
ราชการพนักงานเทศบาล 

        
100,000  

          
100,000  

               
-    

(เอกสาร
ประกอบ 

และลูกจ้างประจํา     จํานวน 100,000 บาท       

งบฯ 
หน้าที่ 
สป.3) 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสําหรับ 

      

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา เช่น ค่าจัดทําโล่
ประกาศ ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ 

      

หน้าที่ 
46) 

เพ่ือเป็นเกียรติประวัติแก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําที่ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ 

      

  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  

      

  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

  พ.ศ. 2559       

          
 
 
 
 
 



 

 

๕๐ 
 

แปรลดรายจ่าย  (ต่อ) 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
แปรลด คงเหลือ 

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

      

  เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 269 ลําดับที่ 439       

2 ■  ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดงานของ
เทศบาล 

        
300,000  

          
300,000  

               
-    

(เอกสาร
ประกอบ 

จํานวน 300,000 บาท       

งบฯ 
หน้าที่ สป.

3) 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัด
งานของเทศบาล เช่น ค่าดอกไม้ ธูปเทียน 

      

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

ค่าเครื่องไทยธรรมค่าปัจจัยถวายพระ ค่าน้ําแข็ง ค่าน้ํา
ด่ืม ค่าอาหาร ค่าปิ่นโต ค่าผ้าเย็น 

      

หน้าที่ 48) 
ค่าแก้วน้ําพลาสติก ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ 

      

  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

      

  
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  พ.ศ. 2559       

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) เทศบาลนครอุบลราชธาน ีหน้าที่ 219 

      

  ลําดับที่ 320       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๑ 
 
แปรลดรายจ่าย  (ต่อ) 
 

  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

      

3 ■  โครงการติดตั้งป้าย LED ประชาสัมพันธ์ และระบบ
ฉายภาพ 

      
2,888,600  

        
2,888,600  

               
-    

(เอกสาร
ประกอบ 

สําหรับห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์จําหน่ายสินค้า 
OTOP   

      

งบฯ 
หน้าที่ สป.

14) 
 จํานวน 2,888,600 บาท       

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้าย LED ประชาสัมพันธ์ และ
ระบบฉายภาพ สําหรับห้องประชุม ชั้น 3 

      

หน้าที่ 
75-76) 

อาคารศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP ประกอบด้วย 
 

    

  
     - จอ LED FULL COLOR DISPLAY P-
4 ประเภท indoor ขนาด 8m x 3.5 m  

    

  
Module size : 250 mm. x 250 mm. 
จํานวน 28 ตรม. (นอกมาตรฐาน)  

    

  
    - ชุดควบคุมประมวลผลวีดิทัศน์ 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๒ 
 

แปรลดรายจ่าย (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่ รายการ 

งบประมาณ
เดิม 

แปรลด คงเหลือ 

        1. โปรแกรมบริหารจัดการสื่อ (Media Sofware)  
    

  
      2. เครื่องประมวลสัญญาณวีดิ
ทัศน์ (Video processor) จํานวน 1 ชุด (นอก
มาตรฐาน) 

 
    

       - เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียง  
 

    

         1. อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพไร้สาย 
จํานวน 1 ชุด (นอกมาตรฐาน)  

    

       - เครื่องเลือกและผสมสัญญาณภาพเข้า 4 input 
จํานวน 1 ชุด (นอกมาตรฐาน)  

    

       - ค่าโครงสร้างเหล็กรับจอ ตามแบบ พร้อมอุปกรณ์
และติดตั้ง  

    

  จํานวน 1 งาน (นอกมาตรฐาน) 
 

    

       - ค่า configulation จอ และ traning การใช้งาน 
จํานวน 1 งาน (นอกมาตรฐาน)  

    

       - เครื่องโปรเจ๊คเตอร์ความสว่าง 5500 Ansli 
จํานวน 1 เครื่อง (นอกมาตรฐาน)  

    

       - เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง (นอก
มาตรฐาน)  

    

  
     - อุปกรณ์แยกและขยาย
สัญญาณ HDMI input 1 output 
4/LAN Extender Splitter 

 
    

  
     - เครื่องส่ง
สัญญาณ ระยะทาง HDMI/VGA/IR/Ethenet 
จ านวน 2 ชุด (นอกมาตรฐาน) 

 
    

 
     - เครื่องรับ
สัญญาณ HDMI/IR/Ethenet จ านวน 2 ชุด (นอก
มาตรฐาน) 

   

 
     - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก 2 
จ านวน 1 ชุด (นอกมาตรฐาน)    

 
 



 

 

๕๓ 
 
 
แปรลดรายจ่าย (ต่อ) 
 

        

  
     - อุปกรณ์สลับ
สัญญาณ เข้า 4 ออก 1 จํานวน 1 ชุด (นอก
มาตรฐาน) 

     

  
     - เครื่องบันทึกภาพ จํานวน 1 เครื่อง (นอก
มาตรฐาน)  

    

       - กล้อง PTZ จํานวน 2 ตัว (นอกมาตรฐาน) 
 

    

  
     - อุปกรณ์ควบคุมกล้อง จํานวน 1 ชุด (นอก
มาตรฐาน)  

    

  
     -
 สาย HDMI Cable v.1.4 ยาว 50 ซม. รองรับ 4K2
K จํานวน 4 เส้น (นอกมาตรฐาน) 

 
    

  

     -
 สาย HDMI Cable v.1.4 ยาว 2 เมตร รองรับ 4K2
K จํานวน 3 เส้น (นอกมาตรฐาน) 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๔ 
 

แปรลดรายจ่าย  (ต่อ) 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมา

ณเดิม 
แปรลด คงเหลือ 

  
     -
 สาย HDMI Cable v.1.4 ยาว 5 เมตร รองรับ 4K2K 
จํานวน 3 เส้น (นอกมาตรฐาน) 

 
    

  
     -
 สาย HDMI Cable v.1.4 ยาว 15 เมตร รองรับ 4K2
K จํานวน 1 เส้น (นอกมาตรฐาน) 

 
    

  
     - สายนํา
สัญญาณ มาตรฐาน CAT6 จํานวน 300 เมตร (นอก
มาตรฐาน) 

 
    

       - ค่าติดตั้งดําเนินการ จํานวน 1 งาน (นอก
มาตรฐาน)  

    

       - ค่าตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U จํานวน 1 ชุด (นอก
มาตรฐาน)  

    

       - ค่าย้ายอุปกรณ์โปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพพร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง  

    

  จํานวน 1 งาน (นอกมาตรฐาน) 
 

    

       เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

    

       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565)  

    

  เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2563 
หน้าที่ 19 ลําดับที่ 28 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๕ 
 

แปรเพิ่มรายจ่ายรายการใหม่   จ านวน 1 รายการ  งบประมาณ 2,860,600 บาท 

ลําดับที ่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
แปรเพิ่ม รวมเป็น 

  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

1 ■  ค่าติดตั้งป้าย LED ประชาสัมพันธ์ และระบบ
ฉายภาพ 

               
-    

        
2,860,600  

      
2,860,600  

  
สําหรับห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์จําหน่ายสินค้า 
OTOP   

      

   จํานวน 2,860,600 บาท 
 

    

  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้ง
ป้าย LED ประชาสัมพันธ์ และระบบฉาย
ภาพ สําหรับห้องประชุม ชั้น 3 

 
    

  อาคารศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP ประกอบด้วย 
 

    

  
     - จอ LED FULL COLOR DISPLAY P-
4 ประเภท indoor ขนาด 8m x 3.5 m  

    

  Module size : 250 mm. x 250 mm. 
จํานวน 28 ตรม. (นอกมาตรฐาน)  

    

      - ชุดควบคุมประมวลผลวีดิทัศน์  
    

        1. โปรแกรมบริหารจัดการ
สื่อ (Media Sofware)  

    

  
        2. เครื่องประมวลสัญญาณวีดิ
ทัศน์ (Video processor)  จํานวน 1 ชุด (นอก
มาตรฐาน) 

 
    

       - เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียง   
    

         1. อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพไร้สาย 
จํานวน 1 ชุด (นอกมาตรฐาน)  

    

       - เครื่องเลือกและผสมสัญญาณภาพ
เข้า 4 input จํานวน 1 ชุด (นอกมาตรฐาน)  

    

       - ค่าโครงสร้างเหล็กรับจอ ตามแบบ พร้อม
อุปกรณ์และติดตั้ง จํานวน 1 งาน (นอกมาตรฐาน)  

    

       - ค่า configulation จอ และ traning การใช้
งาน จํานวน 1 งาน (นอกมาตรฐาน)  

    

       - เครื่องโปรเจ๊คเตอร์ความสว่าง 5500 Ansli 
จํานวน 1 เครื่อง (นอกมาตรฐาน)  

    

       - เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง (นอก
มาตรฐาน)  

    



 

 

๕๖ 
 

แปรเพิ่มรายจ่ายรายการใหม่  (ต่อ) 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
แปรเพิ่ม รวมเป็น 

       - อุปกรณ์แยกและขยายสัญญาณ HDMI input 1 output  
    

  4/LAN Extender Splitter จํานวน 1 ชุด (นอกมาตรฐาน)  
    

       - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก 2 
จํานวน 1 ชุด (นอกมาตรฐาน)  

    

       - อุปกรณ์สลับสัญญาณ เข้า 4 ออก 1 จํานวน 1 ชุด 
(นอกมาตรฐาน)  

    

       - เครื่องบันทึกภาพ จํานวน 1 เครื่อง (นอกมาตรฐาน)  
    

       - กล้อง PTZ จํานวน 2 ตัว (นอกมาตรฐาน)  
    

       - อุปกรณ์ควบคุมกล้อง จํานวน 1 ชุด (นอกมาตรฐาน)  
    

       -สาย HDMI Cable v.1.4 ยาว 50 ซม. รองรับ 4K2K 
จํานวน 4 เส้น (นอกมาตรฐาน)  

    

       - สาย HDMI Cable v.1.4 ยาว 2 เมตร รองรับ 4K2K 
จํานวน 3 เส้น (นอกมาตรฐาน)  

    

       - สาย HDMI Cable v.1.4 ยาว 5 เมตร รองรับ 4K2K 
จํานวน 3 เส้น (นอกมาตรฐาน)  

    

       - สาย HDMI Cable v.1.4 ยาว 15 เมตร รองรับ 4K2K 
จํานวน 1 เส้น (นอกมาตรฐาน)  

    

       - สายนําสัญญาณ มาตรฐาน CAT6 จํานวน 300 เมตร 
(นอกมาตรฐาน)  

    

       - ค่าติดตั้งดําเนินการ จํานวน 1 งาน (นอกมาตรฐาน)  
    

       - ค่าตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 15U จํานวน 1 ชุด (นอก
มาตรฐาน)  

    

       เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  

    

       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
    

  เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2563 
หน้าที่ 19 ลําดับที่ 28 

      

 
 
 
 
 



 

 

๕๗ 
 
แปรเพิ่มรายการเดิม  จ านวน 1 รายการ  งบประมาณ 400,000 บาท 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
แปรเพิ่ม รวมเป็น 

  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

      

1 
■  ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร 

        
500,000  

          
400,000  

        
900,000  

(เอกสาร
ประกอบ 

  จํานวน 500,000 บาท 
 

    

งบฯ 
หน้าที่ สป.

3) 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล   

    

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ในการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

 
    

หน้าที่ 
75-76) 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
สาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนา
บุคลากรและด้านอื่นๆ 

 
    

  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น 

 
    

  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนิน  

    

  โครงการ 
 

    

  
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

 
    

  
พ.ศ. 2557 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย  

    

  
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2559 

 
    

  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  

    

  หน้าที่ 269 ลําดับที่ 437       



 

 

๕๘ 
 

แปรเพิ่มรายจ่ายรายการเดิมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 28,000 บาท 
 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
แปรเพิ่ม คงเหลือ 

  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

  ข้อความเดิม       

1 ■  ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 1,448,000 บาท 
      
1,448,000  

           
28,000  

      
1,476,000  

(เอกสาร
ประกอบ 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 

      

งบฯ 
หน้าที่ 
สป.3) 

ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือ 

      

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

การจ้างเหมาแรงงานทําสิ่งของต่างๆ ในงานบริหาร
ทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1,182,000 บาท 

      

หน้าที่ 
41) 

และกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 266,000 บาท       

  ข้อความใหม่       

  ■  ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 1,476,000 บาท       

  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกกระทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ 

      

  
ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือ 

      

  
การจ้างเหมาแรงงานทําสิ่งของต่างๆ ในงานบริหาร
ทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล จ านวน 1,210,000 บาท 

      

  และกองวิชาการและแผนงาน จํานวน 266,000 บาท       

     

     

     
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๙ 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ / เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ส านักปลัดเทศบาล) 
             โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
 -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ส านักปลัดเทศบาล)  
             โปรดยกมือขึ้น/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
 

 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  ต่อไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเชิญครับ 
นางศิริวรรณ   วิไชโย     ผู้อ านวยการกองสาธารสุขและสิ่งล้อม 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางศิริวรรณ  วิไชโย  
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
           มีมติเห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ส านักปลัดเทศบาล) 

 



 

 

๖๐ 
 

2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แปรลดรายจ่าย  จ านวน  1 รายการ งบประมาณ 90,000 บาท 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
แปรลด คงเหลือ 

  แผนงานสาธารณสุข       

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       

  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน       

1 ■  ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 

          
90,000  

           
90,000  

               
-    

(เอกสาร
ประกอบ 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 

      

งบฯ 
หน้าที่ 
สธ.11) 

มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ ขนาดที่กําหนด
เป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 

      

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

เป็นระบบกระดาษธรรมดาชนิดหมึกผงย่อ – ขยาย
ได้จํานวน 1 เครื่อง สําหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

      

หน้าที่ 
240) 

(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562 หน้าที่ 83) 

      

  
     เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 

      

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๑ 
 

แปรเพิ่มรายจ่ายรายการเดิม  จ านวน 1 รายการ  งบประมาณ 90,000 บาท 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
แปรเพิ่ม คงเหลือ 

1 ■ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
          
20,000  

           
90,000  

        
110,000  

(เอกสาร
ประกอบ 

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

      

งบฯ 
หน้าที่ สธ.

2) 
ตั้งไว้   20,000   บาท       

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น 

      

หน้าที่ 
238) 

เครื่องถ่ายเอกสาร, รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่อง
คอมพิวเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, 

      

  เครื่องโรเนียว, เครื่องคิดเลข ฯลฯ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๒ 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  จ านวน 5 รายการ 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  งานบริการสาธาณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งานบริการสาธาณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

  
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1 ■ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
สวนสาธารณะหนองบัว 

■ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
สวนสาธารณะหนองบัว 

(เอกสาร
ประกอบ 

 จํานวน  2,000,000  บาท  จํานวน  2,000,000  บาท 

งบฯ 
หน้าที่ สธ.

13) 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์สวนสาธารณะหนองบัว 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์สวนสาธารณะหนองบัว 

(เอกสาร
ร่างงบฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หน้าที่ 
257)      - ปรับปรุงกั้นห้องทํางานของเจ้าหน้าที่ 

     - ปรับปรุงกั้นห้องท างานของเจ้าหน้าที่ 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. 

  
     - ปรับปรุงห้องสําหรับจัดกิจกรรม
ผู้สูงอายุ 

     - ปรับปรุงห้องส าหรับจัดกิจกรรม
ผู้สูงอายุ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 390 ตร.ม. 

  
     - ปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานและ
ทาสีอาคาร 

     - ปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานและ
ทาสีอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. 

  
     - ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ํา 

     - ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ า พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 45 ตร.ม. 

  
     - ก่อสร้างลานจอดรถและทางลาด 

     - ก่อสร้างลานจอดรถและถนน คสล. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. 

  
     - ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์อ่ืนๆ 

     - งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี 

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

     เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลนครอุบลราชธานี เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่3/2563 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 6 

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่3/2563 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 6 

  

 
  



 

 

๖๓ 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  งานบริการสาธาณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งานบริการสาธาณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

  
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

2 ■ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 6 ■ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 6 
(เอกสาร
ประกอบ 

  จํานวน  1,000,000  บาท     จํานวน  1,000,000  บาท 

งบฯ 
หน้าที่ 
สธ.13) 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

     - ปรับปรุงหลังคาห้องจําหน่าย
สินค้า จํานวน 23 ห้อง 

     - ปรับปรุงหลังคาห้องจําหน่ายสินค้า 
จํานวน 23 ห้อง 

หน้าที่ 
256) 

     - สร้างที่ล้างภาชนะรวม 1 จุด 
     - สร้างท่ีล้างภาชนะ ความยาวไม่น้อย
กว่า 3 เมตร  จ านวน 1 ชุด  

       - สร้างห้องน้ําผู้พิการ 1 ห้อง      - ก่อสร้างห้องน้ าผู้พิการ 1 ห้อง 

       - ทําทางลาดสําหรับผู้พิการ 
     - ท าทางลาดส าหรับผู้พิการ พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า  7  ตร.ม.  

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี 

     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี 

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

     เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่5/2563 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 53 

เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่5/2563 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  งานบริการสาธาณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งานบริการสาธาณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

  
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

3 ■ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 ■ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 
(เอกสาร
ประกอบ 

                                                           
จํานวน  3,500,000  บาท 

   จํานวน  3,500,000  บาท 

งบฯ 
หน้าที่ สธ.

14) 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

     - ปรับปรุงห้องจําหน่ายสินค้า 
     - ปรับปรุงห้องจ าหน่ายสินค้า จ านวน 
28 ห้อง  
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.  

หน้าที่ 
256) 

     - ปรับปรุงทางเดินและแผงจําหน่ายสินค้า
ทั้งตลาด 
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่5/2563 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 54 
 

     - ปรับปรุงทางเดินและแผงจําหน่ายสินค้า
ทั้งตลาด 
- งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่5/2563  
หน้าที่ 27 ลําดับที่ 54 

  
 

      

 
      



 

 

๖๕ 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

     เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่5/2563 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 54 

เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครัง้
ที ่5/2563 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 54 

  งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

  
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

4 ■ โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 5 
(ดอนเจ้าปู่ทองแดง) 

■ โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 5 
(ดอนเจ้าปู่ทองแดง) 

(เอกสาร
ประกอบ 

                                                           
จํานวน  480,000  บาท 

                                                           
จํานวน  480,000  บาท 

งบฯ 
หน้าที่ สธ.

16) 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์บริการ
สาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์บริการ
สาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่ทองแดง) 

(เอกสาร
ร่างงบฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หน้าที่ 
268) 

     - ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน พ้ืนที่ห้อง
รวมไม่ต่ํากว่า 230 ตารางเมตร 

     - ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน พื้นที่ห้อง
รวมไม่ต่ํากว่า 230 ตร.ม. 

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี 

     - ปรับปรุงประตูรั้วเหล็กความกว้างไม่
น้อยกว่า 5 ม. 

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี 

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่5/2563 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 57 

     เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

  
  

เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่5/2563 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 57 

 
 
 
 



 

 

๖๖ 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

  
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

5 ■ โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานห้อง
ทันตกรรม 

■ โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานห้อง 
ทันตกรรม 

(เอกสาร
ประกอบ 

                                                           
จํานวน  550,000  บาท 

                                                           
จํานวน  550,000  บาท 

งบฯ 
หน้าที่ 
สธ.16) 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงานห้องทันตกรรม 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
ห้องทันตกรรม จ านวน 2 ห้อง 

(เอกสาร
ร่างงบฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หน้าที่ 
268) 

     - กั้นห้องยูนิตทันตก
รรม จํานวน 2 ห้อง ขนาดต่อห้อง 

     - กั้นห้องขนาดไม่น้อยกว่า กว้างxสูง (4 
เมตร x 3.5 เมตร) พร้อมติดประตู 

  
       ไม่น้อยกว่า 2.50x3.40 เมตร 

บานเลื่อนขนาดกว้างxสูง (0.8 เมตร x 2 
เมตร) 

  
     - ปรับปรุงและติดตั้งระบบระบายอากาศ
และฟอกอากาศ HEPA FILTER 12 ACH 

     - ติดตั้งเครื่องท าให้อากาศปราศจากเชื้อ 
(Air sterilizer) 

       - ย้ายยูนิตทําฟัน      - ย้ายยูนิตทําฟัน 
       - ย้ายเครื่องปรับอากาศ      - ย้ายเครื่องปรับอากาศ 

  
     - กั้นห้องพักเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง ขนาดไม่
น้อยกว่า 3x4 เมตร 

     - งานอ่ืน ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี 

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

     เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่5/2563 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 59 

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่5/2563 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 59   

      
 
 



 

 

๖๗ 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ / เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
             โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
 -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
             โปรดยกมือขึ้น/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 

 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปสํานักการศึกษา เชิญครับ 
นายมนต์ตรี    ธนะคุณ      ผู้อ านวยกานส านักการศึกษา 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายมนต์ตรี  ธนะคุณ ผู้อํานวยการ
สํานักการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อม ดังนี้ครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
           มีมติเห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 



 

 

๖๘ 

3. ส านักการศึกษา  

แปรลดรายจ่าย  จ านวน 1 รายการ   งบประมาณ  1,364,000 บาท 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
แปรลด คงเหลือ 

  แผนงานการศึกษา       

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       

  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

1 ■ ค่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)                   
จํานวน  1,364,000  บาท 

      
1,364,000  

        
1,364,000  

               
-    

(เอกสาร
ประกอบ 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง มีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปดังนี้ 

      

งบฯ 
หน้าที่ 

ศก.29) 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ 

      

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ
แยกท่ีนั่งเป็นรถโดยสารหลังคาสูง มีพนักพิง
สามารถ 

      

หน้าที่ 
187) 

ปรับเอนนอนได้หลายระดับ เป็นราคารวม
เครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม 

      

  
จํานวน 1 คัน สําหรับ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

      

  
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 

      

  หน้าที่ 77)       

  
     เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 

      

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๙ 
 

แปรลดรายจ่ายรายการเดิมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  จ านวน 2 รายการ   
งบประมาณ  450,000  บาท 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
แปรลด คงเหลือ 

  สํานักการศึกษา       

  แผนงานการศึกษา       

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       

  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

  ข้อความเดิม       

1 ■ โครงการปรับปรุงห้องน้ํานักเรียน ชาย-หญิง อาคาร
บัวหลวงโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล                         

        
350,000  

          
150,000  

        
200,000  

(เอกสาร
ประกอบ จํานวน  350,000  บาท       

งบฯ 
หน้าที่ 
ศก.19) 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ํานักเรียน ชาย-หญิง 
อาคารบัวหลวง โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 
จํานวน 1 แห่ง ดังนี้ 

      

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

     - เปลี่ยนสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ํา และระบบระบายน้ํา 
     - ติดตั้งบานประตู 
   - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

      

หน้าที่ 
219) 

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

      

  เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2563 
หน้าที่ 23 ลําดับที่ 38 

      

  ข้อความใหม่       

  ■ โครงการปรับปรุงห้องน้ํานักเรียน (อาคารบัวหลวง) 
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

      

    จํานวน  200,000  บาท       

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ํานักเรียน(อาคารบัวหลวง) 
 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 1 แห่ง ดังนี้ 

      

  
 

      



 

 

๗๐ 
 

แปรลดรายจ่ายรายการเดิมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  (ต่อ) 

ลําดับที่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
แปรลด คงเหลือ 

       - ปรับปรุงระบบระบายน้ําใหม่       

       - ปรับปรุงพื้นห้องน้ําใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม       

       - ปรับปรุงฝ้าเพดานใหม่ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 95 ตร.ม.       

       - รื้อเปลี่ยนบานประตูใหม่ จํานวน 3 บาน       

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

      

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)       

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2563 
หน้าที่ 23 ลําดับที่ 38 

      

  ข้อความเดิม       

2 ■ โครงการปรับปรุงประตูรั้วรอบอาคารอนุบาล พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุบาล 

        
500,000  

          
300,000  

        
200,000  

(เอกสาร
ประกอบ 

โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง   จํานวน  500,000  
บาท 

      

งบฯ 
หน้าที่ 

ศก.34) 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตูรั้วรอบอาคารอนุบาล
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุบาล 
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จํานวน 1 แห่ง ดังนี้ 

      

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

     - ก่อสร้างประตูพร้อมรั้วรอบอาคารอนุบาลด้านทิศ
ตะวันออกและทิศใต้ 

      

หน้าที่ 
217) 

     - ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
สําหรับปฐมวัย 

      

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

      

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม  

      

  ครั้งที่ 5/2563 หนา้ที ่25 ลําดับที่ 48       

  
 

      



 

 

๗๑ 
 
แปรลดรายจ่ายรายการเดิมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 
 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

งบประมาณ
เดิม 

แปรลด คงเหลือ 

  ข้อความใหม่       

  ■ โครงการปรับปรุงประตูรั้วรอบอาคารอนุบาล 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุบาล 

      

  โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง                
จํานวน  200,000  บาท 

      

  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประตูรั้วรอบอาคาร
อนุบาลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร
อนุบาล 

      

  โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน
ก้านเหลือง จํานวน 1 แห่ง ดังนี้ 

      

       - ก่อสร้างประตูพร้อมรั้วรอบอาคารอนุบาล
ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ 

      

         ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 85 เมตร       

       - ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้สําหรับปฐมวัย 

      

       - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

      

       เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      

       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

      

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่5/2563 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 48 
 

      

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๒ 
 

แปรเพิ่มรายจ่ายรายการใหม่  จ านวน 1 รายการ  งบประมาณ  1,364,000  บาท 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
แปรเพิ่ม รวมเป็น 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       

  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

1 ■ ค่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)                   
จํานวน  1,364,000  บาท 

 
- 

        
1,364,000  

      
1,364,000  

(เอกสาร
ประกอบ 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง  
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 

      

งบฯ 
หน้าที่ ศก.

29) 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี  
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ 

      

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ
แยกท่ีนั่งเป็นรถโดยสารหลังคาสูง มีพนักพิง
สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ  

      

หน้าที่ 
187) 

เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรอง
แสง และพ่นกันสนิม 

      

  
จํานวน 1 คัน สําหรับงานธุรการ (จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 

      

  ฉบับเดือนธันวาคม 2562 หน้าที ่77)       

  

     เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๓ 
 

แปรเพิ่มรายจ่ายรายการเดิมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จ านวน 2 รายการ  งบประมาณ 
450,000 บาท 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
แปรเพิ่ม คงเหลือ 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       

  
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

      

  ข้อความเดิม       

1 ■ โครงการปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล
บูรพาอุบล จํานวน  150,000  บาท 

        
150,000  

          
150,000  

        
300,000  

(เอกสาร
ประกอบ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียน
เทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 1 แห่ง ดังนี้ 
- ปูกระเบื้องเซรามิค ภายในห้องเรียน 
- งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

      

งบฯ 
หน้าที่ 

ศก.19) 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่5/2563 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 35 

      

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

ข้อความใหม่       

หน้าที่ 
221) 

■ โครงการปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล
บูรพาอุบล จ านวน  300,000  บาท 

      

  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียน
เทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 1 แห่ง ดังนี้ 

      

  
     - ปูกระเบื้องเซรามิค ภายในห้องเรียน พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. 

      

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

      

       เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม       

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

      

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่5/2563 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 35 

      

          



 

 

๗๔ 
 

แปรเพิ่มรายจ่ายรายการเดิมและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ลําดับที่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
แปรเพิ่ม คงเหลือ 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       

  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

  ข้อความเดิม       

2 
■ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล พร้อมเครื่องเล่น  
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง  
จํานวน 500,000บาท 

        
500,000  

          
300,000  

        
800,000  

(เอกสาร
ประกอบ 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล พร้อม
เครื่องเล่นโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง  

      

งบฯ 
หน้าท่ี 
ศก.34) 

จํานวน 1 แห่ง ดังนี้ 
     - ก่อสร้างหลังคาโดม Matal Skeet 
     - เทพ้ืนปูนคอนกรีต คสล. 
     - ปูพื้นยางสังเคราะห์ EPDM  
     - พร้อมติดตั้งเครื่องเล่น 
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

      

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

      

หน้าท่ี 
213) 

     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ิมเติม  

      

  ครั้งที่ 5/2563 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 47       

  ข้อความใหม่       

  
■ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล พร้อมเครื่องเล่น 
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง             

      

  จ านวน  800,000  บาท       

  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล พร้อม
เครื่องเล่นโรงเรียน ๕ ชุมชนก้านเหลือง 

      

  

จํานวน 1 แห่ง ดังนี้ 
    - ก่อสร้างหลังคาโดม พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. 

 - เทพ้ืน คสล. พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. 
 - ปูพื้นยางสังเคราะห์ภายในพ้ืนที่ 
 - ติดตั้งเครื่องเล่น จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ชุด 
 - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      

 



 

 

๗๕ 
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จ านวน 20 รายการ 
 
ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  แผนงานการศึกษา แผนงานการศึกษา 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

1 
■ ค่าโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี สําหรับ
พนักงานครูเทศบาล จํานวน 144,500
บาท   

■ ค่าโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี สําหรับพนักงานครู
เทศบาล จํานวน  144,500  บาท 

(เอกสาร
ประกอบ 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอ้ี สําหรับพนักงานครูเทศบาล  

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอ้ี สําหรับพนักงานครูเทศบาล  

งบฯ 
หน้าที่ 
ศก.25, 

จํานวน 17 ชุดๆ ละ 8,500 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  

จ านวน 17 ชุดๆ ละ 8,500 บาท ประกอบด้วย 
โต๊ะท างาน จ านวน 17 ตัวๆ  

ศก.31 
และศก.

37 

จํานวน 6 ชุด, โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน
ก้านเหลือง จํานวน 10 ชุด และ 

ละ 6,000 บาท และเก้าอ้ี จ านวน 17 ตัวๆ ละ 
2,500 บาท สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนา
ราม จํานวน 1 ชุด (จัดซื้อนอกบัญชีราคา
มาตรฐาน 

สามัคคีวิทยาคาร จํานวน 6 ชุด, โรงเรียน
เทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จํานวน 10 ชุด 

หน้าที่ 
173) 

ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณเหตุผล
เนื่องจากหน่วยงานมีความจําเป็นที่จะต้อง
ใช้โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ีสําหรับพนักงานครู 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนา
ราม จํานวน 1 ชุด (จัดซื้อนอกบัญชีราคา
มาตรฐาน 

  เทศบาล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ 
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณเหตุผลเนื่องจาก
หน่วยงานมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ 

  
ใช้งานของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้
ตามราคาท้องถิ่น) 

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ีสําหรับพนักงานครู
เทศบาล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ 

  
     เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1134  

ใช้งานของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตาม
ราคาท้องถิ่น) 

  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
     เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  

    ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
 
 
 



 

 

๗๖ 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  ประเภทครุภณัฑ์การศึกษา ประเภทครุภณัฑ์การศึกษา 

2 ■ ค่าจัดหาครุภณัฑ์ สําหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร ์         
จํานวน  2,239,200  บาท 

■ ค่าจัดหาครุภณัฑ์ สําหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์          
จํานวน  2,239,200  บาท 

(เอกสาร
ประกอบ 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาครุภณัฑ ์สําหรับห้องเรียน
คอมพิวเตอร ์1 ห้อง ประกอบด้วย 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาครุภณัฑ ์สําหรับห้องเรียน
คอมพิวเตอร ์1 ห้อง ประกอบด้วย 

งบฯ หน้าท่ี 
ศก.18, 

     1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 30 เครื่อง (ตามมาตรฐาน) 

     1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One สําหรับ
สํานักงาน จ านวน 30 เครื่องๆ ละ 

ศก.20, และ 
     2. ค่าโต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร ์กว้าง 80 ซม. สูง 75 ซม. 

17,000 บาท เป็นเงิน 510,000 บาท  
(ตามมาตรฐาน) 

ศก.25-26)          ยาว 60 ซม. จํานวน 30 ตัว (นอกมาตรฐาน) 
     2. ค่าโต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร ์กว้าง 80 ซม. สูง 75 ซม. ยาว 60 ซม. 

(เอกสารร่าง
งบฯ 

     3. ค่าเก้าอี้สําหรับปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร ์กว้าง 43 ซม.  

         จ านวน 30 ตัวๆ ละ 2,900 บาท เป็นเงิน 
87,000 บาท (นอกมาตรฐาน) 

หน้าท่ี 
179) 

         ยาว 56 ซม. สูง 90 ซม. จํานวน 30 ตัว (นอก
มาตรฐาน) 

     3. ค่าเก้าอี้สําหรับปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร ์กว้าง 43 ซม. ยาว 56 ซม. สูง 90 ซม. 

  
     4. ค่าเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 30 เครื่อง (ตาม
มาตรฐาน) 

จ านวน 30 ตัวๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 
51,000 บาท (นอกมาตรฐาน) 

  
     5. ค่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 
         จํานวน 3 เครื่อง (ตามมาตรฐาน) 

     4. ค่าเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 30 เครื่องๆ ละ 
2,500 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท 
 (ตามมาตรฐาน) 

  
     6. ค่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 1 

     5. ค่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 

           จํานวน 2 เครื่อง (ตามมาตรฐาน) 
         จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท เป็น
เงิน 8,400 บาท (ตามมาตรฐาน) 

  
     7. ค่าสายนําสญัญาณ C6 จํานวน 4 กล่อง (นอก
มาตรฐาน) 

     6. ค่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 1 

  
จํานวน 3 ห้องๆ ละ 746,400 บาท สําหรับโรงเรยีน
เทศบาลบรูพาอุบล 

         จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 6,000 บาท เป็น
เงิน 12,000 บาท (ตามมาตรฐาน) 

  
จํานวน 1 ห้อง, โรงเรยีนเทศบาล 2 หนองบัว จํานวน 
1 ห้อง และโรงเรียนเทศบาล 3 

     7. ค่าสายนําสญัญาณ C6 จ านวน 4 กล่องๆ ละ 
750 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (นอกมาตรฐาน) 

  
สามัคคีวิทยาคาร จํานวน 1 ห้อง (จัดซื้อนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสํานัก 

จํานวน 3 ห้องๆ ละ 746,400 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 

  
งบประมาณเหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมีความจําเป็นที่
จะต้องจัดหาครุภณัฑส์ําหรบั 

จํานวน 1 ห้อง, โรงเรยีนเทศบาล 2 หนอง
บัว จํานวน 1 ห้อง และโรงเรียนเทศบาล 3 

  
ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ
ใช้งานของหน่วยงานจึงให้ 

สามัคคีวิทยาคาร จํานวน 1 ห้อง (จัดซื้อนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสํานัก 

  สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น) 
งบประมาณเหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมีความจําเป็น
ที่จะต้องจัดหาครุภณัฑส์ําหรับ 



 

 

๗๗ 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2559 

ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้
งานของหน่วยงานจึงให้ สามารถจดัซื้อไดต้ามราคา
ท้องถิ่น) 

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 41 ลําดับที ่3, หน้าท่ี 43 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

  ลําดับที ่2 และหน้าท่ี 47 ลําดับที ่11 
เทศบาลนครอุบลราชธาน ีเพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 41 ลําดับที ่3, หน้าท่ี 43 

    ลําดับที ่2 และหน้าท่ี 47 ลําดับที่ 11 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  ประเภทครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ ประเภทครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 

3 ■ ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด                        จํานวน  
285,000  บาท 

■ ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด  จํานวน  285,000  บาท 

(เอกสาร
ประกอบ 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจร
ปิด 1 ชุด ประกอบด้วย 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจร
ปิด 1 ชุด ประกอบด้วย 

งบฯ 
หน้าท่ี 
ศก.32 

     1. กล้อง CCTV IP Camera 1.0 พิก
เซล Full HD จํานวน 18 ตัว 

     1. กล้อง CCTV IP Camera 2.0 พิกเซล Full HD 
จํานวน 18 ตัว 

และศก.
37) 

     2. เครื่อง
บันทึก NVR 24/32N CH จํานวน 1 เครื่อง 

     2. เครื่องบันทึก NVR 24 CH จํานวน 1 เครื่อง 

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

     3. ฮาร์ดดสิก์เก็บ
ข้อมูล 4TB For CCTV จํานวน 1 ตัว 

     3. ฮาร์ดดสิก์เก็บ
ข้อมูล 4TB For CCTV จํานวน 1 ตัว 

หน้าท่ี 
195) 

     4. สายสัญญาณ CAT5e UTP Cable  
305/power line จํานวน 1 ม้วน 

     4. สายสัญญาณ CAT5e UTP Cable  
305/power line จํานวน 1 ม้วน 

  
     5. สายสัญญาณ CAT5e UTP Cable  
305/Original จํานวน 1 ม้วน 

     5. สายสัญญาณ CAT5e UTP Cable 
 305/Original จํานวน 1 ม้วน 

  
     6. Switch HuB 8 Port ToTo Link  
จํานวน 5 ตัว 

     6. Switch HuB 8 Port จํานวน 5 ตัว 

  
     7. เครื่องสํารอง
ไฟ UPS 1000VA จํานวน 1 เครื่อง 

     7. เครื่องสํารองไฟ UPS 1000VA จํานวน 1 เครื่อง 

  
     8. ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์
หลัก CCTV เบอร์ 3 จํานวน 1 ตู ้

     8. ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์
หลัก CCTV เบอร์ 3 จํานวน 1 ตู ้

  
     9. ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์
ย่อย CCTV เบอร ์2 จํานวน 4 ตู้ 

     9. ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์
ย่อย CCTV เบอร ์2 จํานวน 4 ตู้ 

  
   10. ท่อร้อยสาย ขนาด 20 มม. ยาว 3 เมตร 
จํานวน 75 ท่อ 

   10. ท่อร้อยสาย ขนาด 20 มม. ยาว 3 เมตร 
จํานวน 75 ท่อ 

     11. ค่าแรงงานเดินท่อร้อยสาย    11. ค่าแรงงานเดินท่อร้อยสาย 



 

 

๗๘ 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  
จํานวน 3 ชุดๆ ละ 95,000 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 

จํานวน 3 ชุดๆ ละ 95,000 บาท สําหรับโรงเรียน
เทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 

  
จํานวน 2 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนา
ราม จํานวน 1 ชุด 

จํานวน 2 ชุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
จํานวน 1 ชุด 

  
(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณเหตผุลเนื่องจาก 

(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณเหตุผลเนื่องจาก 

  
หน่วยงานมีความจําเป็นที่จะต้องติดตั้งกล้องวงจร
ปิด ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม 

หน่วยงานมีความจําเป็นที่จะต้องติดตั้งกล้องวงจรปดิ ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 

  
กับการใช้งานของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อ
ได้ตามราคาท้องถิ่น) 

กับการใช้งานของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคา
ท้องถิ่น) 

  
  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 

     เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 

  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 
 

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

  
เทศบาลนครอุบลราชธาน ีเพิ่มเตมิ ครั้ง
ที ่5/2563 หน้าท่ี 53 ลําดับที ่18  

เทศบาลนครอุบลราชธาน ีเพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 53 ลําดับที ่18  

  และหน้าท่ี 54 ลําดับที ่5 และหน้าท่ี 54 ลําดับที ่5 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  ประเภทครุภณัฑด์นตรีและนาฏศลิป ์ ประเภทครุภณัฑด์นตรีและนาฏศลิป ์

4 

■ ค่าจัดหาครุภณัฑเ์ครื่องดนตรีและนาฏศิลป์               
จํานวน  3,011,000  บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาครุภณัฑเ์ครื่องดนตรี
และนาฏศิลป ์ประกอบด้วย 

■ ค่าจัดหาครุภณัฑเ์ครื่องดนตรีและนาฏศิลป์               
จํานวน  3,011,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาครุภณัฑ์เครือ่งดนตรีและนาฏศลิป ์
ประกอบด้วย 
 

(เอกสาร
ประกอบ 

งบฯ 
หน้าท่ี ศก.

21) 
(เอกสาร
ร่างงบฯ 
หน้าท่ี 
206) 

     1. คารีเน็ท   จํานวน 6 เครื่อง 
     2. ฟลุต   จํานวน 4 เครื่อง 
     3. อัลโต ้แซกโซโฟน  จํานวน 4 เครื่อง 
     4. เทนเนอร์ แซกโซโฟน   จํานวน 4 เครื่อง 
     5. ทรัมเปต   จํานวน 4 เครือ่ง 

  6. มาร์ชช่ิง เมลโลโฟน   จํานวน 4 เครื่อง 

     7. มาร์ชช่ิง บาริโทน   จํานวน 4 เครื่อง 
     8. ทรอมโบน   จํานวน 4 เครื่อง 

 
 

     1. คารีเน็ท จ านวน 6 เครื่องๆ ละ 26,000 บาท 
เป็นเงิน 156,000 บาท 
     2. ฟลุต   จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท เป็น
เงิน 100,000 บาท 
      3. อัลโต ้แซกโซโฟน จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 
55,000 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท 
     4. เทนเนอร์ แซกโซโฟน จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 
72,000 บาท เป็นเงิน 288,000 บาท 
     5. ทรัมเปต จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท 
เป็นเงิน 112,000 บาท 
     6. มาร์ชช่ิง เมลโลโฟน จ านวน 4 เครื่องๆ  
ละ 60,000 บาท  เป็นเงิน 240,000 บาท 



 

 

๗๙ 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  

     9. มาร์ช่ิงทูบ้า   จํานวน 2 เครื่อง 
    10. กลองสแนรม์าร์ชช่ิงพร้อมชุดสะพายและไม้ตี           
         จํานวน 2 ชุด 
   11. กลองชุด   จํานวน 1 ชุด 
   12. ตู้แอมป์คีย์บอร์ด   จํานวน 1 ตู ้
   13. ตู้แอมป์กีตาร ์  จํานวน 2 ตู้ 
   14.  ตู้แอมป์เบส   จํานวน 1 ตู้ 
   15.  ตู้ลําโพงแอคทีฟ โมนิเตอร์ 12 นิ้ว   จํานวน 6 ตู้ 
  16. ไมค์สําหรับกลองชุด 7 ช้ิน   จํานวน 1 ชุด 
 

     7. มาร์ชช่ิง บาริโทน จ านวน 4 เครื่องๆ 
ละ 70,000 บาท เป็นเงิน 280,000 บาท 
     8. ทรอมโบน จ านวน 4 เครื่องๆ ละ 
110,000 บาท เป็นเงิน 440,000 บาท 
     9. มาร์ช่ิงทูบ้า จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
150,000 บาทเป็นเงิน 300,000 บาท 
   10. กลองสแนร์มาร์ชช่ิงพร้อมชุดสะพายและ
ไม้ต ีจ านวน 2 ชุดๆ ละ 96,000 บาท 
เป็นเงิน 192,000 บาท 
   11. กลองชุด   จ านวน 1 ชุดๆ ละ   
50,000 บาท 
   12. ตู้แอมป์คีย์บอร์ด   จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 
25,000 บาท 

  
   17. ไมค์สําหรับเครื่องดนตรีประเภทเป่าแบบไร้สาย 
จํานวน 4 ตัว 

   13. ตู้แอมป์กีตาร ์  จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 
30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 

     18. ตู้ลําโพงแอคทีฟ ซับเบส15นิ้ว  จํานวน 2 ตู้ 
   14. ตู้แอมป์เบส   จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 
35,000 บาท 

     19. เอียโมนิเตอร ์ไรส้าย สําหรบันักร้อง  จํานวน 2 ตัว 
   15. ตู้ลําโพงแอค
ทีฟ โมนิเตอร ์12 นิ้ว จ านวน 6 ตู้ๆ ละ 
20,000 บาทเป็นเงิน 120,000 บาท 

     20. ไมค์สําหรับนักร้อง ไร้สาย   จํานวน 2 ตัว 
   16. ไมค์สําหรับกลองชุด 7 ช้ิน 
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 25,000 บาท 

     21. ไมค์กลองจ่อกระเดื่องกลอง   จํานวน 1 ตัว 
   17. ไมค์สําหรับเครื่องดนตรีประเภทเป่าแบบ
ไรส้าย จ านวน 4 ตัวๆ ละ 25,000 บาท 

     22. เบสกีตารไ์ฟฟ้า 5 สาย   จํานวน 1 ตัว         เป็นเงิน 100,000 บาท 

     23. กีตาร์ไฟฟ้า   จํานวน 1 ตัว 
   18. ตู้ลําโพงแอคทีฟ ซับเบส15
นิ้ว  จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 25,000 บาท 

     24. คีย์บอร์ดไฟฟ้า   จํานวน 1 ตัว         เป็นเงิน 50,000 บาท 

  

จํานวน 1 ชุด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (จัดซื้อ
นอกบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภณัฑ์ของสํานักงบประมาณเหตุผลเนื่องจากหน่วยงานมี
ความจําเป็นท่ีจะต้องใช้ 
ครุภณัฑ์เครื่องดนตรีและนาฏศลิป ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับการใช้งานของหน่วยงาน 
จึงให้สามารถจดัซื้อได้ตามราคาทอ้งถิ่น) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 

   19. เอียโมนิเตอร ์ไรส้าย สําหรบั
นักร้อง  จ านวน 2 ตัวๆ ละ 25,000 บาท 
เป็นเงิน 50,000 บาท 
   20. ไมค์สําหรับนักร้อง ไร้
สาย จ านวน 2 ตัวๆ ละ 20,000 บาท  
        เป็นเงิน 40,000 บาท 
   21. ไมค์กลองจ่อกระเดื่อง
กลอง จ านวน 1 ตัวๆ ละ 13,000 บาท 
   22. เบสกีตาร์
ไฟฟ้า 5 สาย   จ านวน 1 ตัวๆ 35,000 บาท 

 



 

 

๘๐ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  23. กีตาร์ไฟฟ้า  จ านวน 1 ตัวๆ ละ 30,000 บาท 

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 44 ลําดับที ่10 

 24. คีย์บอร์ดไฟฟ้า จ านวน 1 ตัวๆ ละ50,000 บาท 

    
จํานวน 1 ชุด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2  
หนองบัว (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐาน 

    
ครุภณัฑ์ของสํานักงบประมาณเหตุผลเนื่องจากหน่วยงาน
มีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้ 

    
ครุภณัฑ์เครื่องดนตรีและนาฏศลิป ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับการใช้งานของหน่วยงาน 

    จึงให้สามารถจดัซื้อได้ตามราคาทอ้งถิ่น) 

    
     เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134  

    ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 

        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

    
เทศบาลนครอุบลราชธาน ีเพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 44 ลําดับที ่10 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

5 
 

(เอกสาร
ประกอบ 

งบฯ 
หน้าท่ี ศก.

26 
งบฯ 

หน้าท่ี ศก.
26 
งบฯ 

หน้าท่ี ศก.
26 

 

ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ
■ ค่าชุดเสียงตามสาย พร้อมติดตัง้                    
จํานวน  208,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง 
1 ชุด ประกอบด้วย 
 

1. เครื่องตั้งเวลาออด  จํานวน 1 เครื่อง 
2. ไมค์ประกาศมเีสยีง ติ๊ก-ต๊อก ก่อนประกาศ 

จํานวน 1 ตัว 
3. ลําโพงฮอล ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต ์

จํานวน 12 ตัว 
4. เครื่องขยายเสียงระยะ

ทางไกล จํานวน 1 เครื่อง 
5. อุปกรณ์อื่นๆ 

จํานวน 2 ชุดๆ ละ 104,000 บาท สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
จํานวน 1 ชุด และโรงเรยีนเทศบาล 5 ชุมชน
ก้านเหลือง จํานวน 1 ชุด (จัดซื้อนอก 

บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสาํนักงบประมาณ
เหตุผลเนื่องจากหน่วยงาน 
 

ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ
■ ค่าชุดเสียงตามสาย พร้อมติดตัง้                    
จํานวน  208,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง 
1 ชุด ประกอบด้วย 

1. เครื่องตั้งเวลาออด  จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 
30,000 บาท 

2. ไมค์ประกาศมเีสยีง ติ๊ก-ต๊อก ก่อนประกาศ 
จ านวน 1 ตัวๆ ละ 3,500 บาท 

3. ลําโพงฮอล ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต ์
จ านวน 12 ตัวๆ ละ 2,400 บาท 

เป็นเงิน 28,800 บาท 
4. สายไฟ จ านวน 1 กล่องๆ ละ 1,700 บาท 
5. เครื่องขยายเสียงระยะทางไกล จ านวน 1 เครื่องๆ 
ละ 40,000 บาท 
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 104,000 บาท สําหรับโรงเรยีน
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
จํานวน 1 ชุด และโรงเรยีนเทศบาล 5 ชุมชน
ก้านเหลือง จํานวน 1 ชุด (จัดซื้อนอก 



 

 

๘๑ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  
มีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้ชุดเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมกับ 
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของสาํนักงบประมาณ
เหตุผลเนื่องจากหน่วยงาน 

  
การใช้งานของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคา
ท้องถิ่น) 

มีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้ชุดเสียงตามสายพร้อม
ติดตั้ง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ 

  
     เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 

การใช้งานของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตาม
ราคาท้องถิ่น) 

   ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 
     เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 

      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 48 ลําดับที ่12  

    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

  และหน้าท่ี 53 ลําดับที ่17 
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 48 ลําดับที ่12  

    และหน้าท่ี 53 ลําดับที ่17 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ

6 ■ ค่าจัดหาครุภณัฑ์ชุดเครื่องเสียง สําหรับใช้ในห้อง
ประชุมพาขวัญ 

■ ค่าจัดหาครุภณัฑ์ชุดเครื่องเสียง สําหรับใช้ในห้อง
ประชุมพาขวัญ 

(เอกสาร
ประกอบ 

                                                             
จํานวน  300,000  บาท 

                                                             
จํานวน  300,000  บาท 

งบฯ 
หน้าท่ี  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาครุภณัฑชุ์ดเครื่องเสยีง สําหรับใช้
ในห้องประชุมพาขวัญ ประกอบดว้ย 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาครุภณัฑชุ์ดเครื่อง
เสียง สําหรับใช้ในห้องประชุมพาขวัญ ประกอบด้วย 

ศก.26-
27 

     1. ตู้ลําโพงซับเบสขนาดไม่ต่ํากว่า 18 นิ้ว 
จํานวน 2 คู ่

     1. ตู้ลําโพงซับเบสขนาดไม่ต่ํากว่า 18 นิ้ว 
จ านวน 2 คู่ๆ ละ 20,000 บาท 

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

     2. ตู้ลําโพงขนาดไม่ต่ํากว่า 12 นิ้ว จํานวน 4 คู ่          เป็นเงิน 40,000 บาท 

หน้าท่ี 
188-
189) 

     3. ตู้ลําโพงโมนิเตอร ์ขนาดไมต่่ํากว่า 12 นิ้ว 
จํานวน 2 คู ่ 

     2. ตู้ลําโพงขนาดไม่ต่ํา
กว่า 12 นิ้ว จ านวน 4 คู่ๆ ละ 11,000 บาท 

       4. เครื่องเล่น DVD จํานวน 1 เครื่อง           เป็นเงิน 44,000 บาท 

       5. เพาเวอร์แอมป ์(เครื่องขยายสัญญาณเสยีง) 
     3. ตู้ลําโพงโมนิเตอร ์ขนาดไมต่่ํากว่า 12 นิ้ว 
จ านวน 2 คู่ๆ ละ 12,000 บาท 

           ขนาดไมต่่ํากว่า 2,000 วัตต ์จํานวน 1 ตัว          เป็นเงิน 24,000 บาท 

       6. เพาเวอร์แอมป ์(เครื่องขยายสัญญาณเสยีง) 
     4. เครื่องเล่น DVD จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 
3,000 บาท 

           ขนาดไมต่่ํากว่า 1,000 วัตต ์จํานวน 2 ตัว      5. เพาเวอร์แอมป ์(เครื่องขยายสัญญาณเสยีง) 

 



 

 

๘๒ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  
     7. อีคิว (เครื่องปรับแต่ง
สัญญาณเสียง) จํานวน 1 ตัว  

         ขนาดไมต่่ํากว่า 2,000 วัตต ์จ านวน 1 ตัวๆ ละ 
35,000 บาท 

       8. ครอส (เครื่องแยกสญัญาณเสียง) จํานวน 1 ตัว  
     6. เพาเวอร์แอมป ์(เครื่องขยายสัญญาณเสยีง) ขนาด
ไม่ต่ํากว่า 1,000 วัตต์ 

       9. เครื่องผสมสัญญาณเสยีงดจิิตอล จํานวน 1 ตัว 
         จ านวน 2 ตัวๆ ละ 26,000 บาท เป็นเงิน 
52,000 บาท 

     10. ตู้เก็บเครื่องเสียง จํานวน 1 ใบ  
     7. อีคิว (เครื่องปรับแต่ง
สัญญาณเสียง) จ านวน 1 ตัวๆ ละ 6,000 บาท 

     11. ชุดไมค์ลอย จํานวน 2 ชุด  
     8. ครอส (เครื่องแยกสญัญาณเสียง) จ านวน 1 ตัวๆ 
ละ 5,500 บาท 

     12. ชุดสายลําโพง จํานวน 1 ชุด 
     9. เครื่องผสมสัญญาณเสยีงดจิิตอล จ านวน 1 ตัวๆ 
ละ 35,000 บาท 

     13. ชุดไมค์สาย จํานวน 2 ชุด 
   10. ตู้เก็บเครื่องเสียง จ านวน 1 ใบๆ ละ 4,000 
บาท 

     14. ชุดสายสัญญาณพร้อมปลัก๊  จํานวน 2 ชุด  
   11. ชุดไมค์ลอย จ านวน 2 ชดุๆ ละ 12,000 บาท 
เป็นเงิน 24,000 บาท 

     15. ปลั๊กสเปคคอนต่อพ่วง จํานวน 1 ชุด    12. ชุดสายลําโพง จ านวน 1 ชุดๆ ละ 7,000 บาท 

     16. ขาตั้งไมโครไฟน แบบยาว จํานวน 4 ตัว 
   13. ชุดไมค์สาย จ านวน 2 ชุดๆ ละ 3,500 บาท 
เป็นเงิน 7,000 บาท 

     17. ขาตั้งไมโครไฟน แบบสั้น จํานวน 2 ตัว 
   14. ชุดสายสัญญาณพร้อมปลัก๊  จ านวน 2 ชุดๆ ละ 
1,000 บาท 

  
จํานวน 1 ชุด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยา
คาร(จัดซื้อนอกบัญชีราคา 

         เป็นเงิน 2,000 บาท 

  
มาตรฐานครุภณัฑ์ของสํานักงบประมาณเหตผุลเนื่องจาก
หน่วยงานมีความจําเป็น 

   15. ปลั๊กสเปคคอนต่อพ่วง จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
3,900 บาท 

  
ที่จะต้องใช้ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียง สําหรับใช้ในห้อง
ประชุมพาขวัญ ที่มีคุณสมบัต ิ

   16. ขาตั้งไมโครไฟน แบบยาว จ านวน 4 ตัวๆ ละ 
1,500 บาท   เป็นเงิน 6,000 บาท 

  
เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานจึงให้สามารถจดัซื้อ
ได้ตามราคาท้องถิ่น) 

   17. ขาตั้งไมโครไฟน แบบสั้น จ านวน 2 ตัวๆ ละ 
800 บาท         เป็นเงิน 1,600 บาท 

  
     เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 

จํานวน 1 ชุด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยา
คาร(จัดซื้อนอกบัญชีราคา 

  ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 
มาตรฐานครุภณัฑ์ของสํานักงบประมาณเหตผุลเนื่องจาก
หน่วยงานมีความจําเป็น 

  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

ที่จะต้องใช้ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียง สําหรับใช้ในห้อง
ประชุมพาขวัญ ที่มีคุณสมบัต ิ

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 48 ลําดับที ่13 

เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานจึงให้สามารถจดัซื้อ
ได้ตามราคาท้องถิ่น) 

    
     เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 

 



 

 

๘๓ 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  ประเภทครุภณัฑ์การศึกษา ประเภทครุภณัฑ์การศึกษา 
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■ ค่าจัดหาครุภณัฑ์ สําหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร ์
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง  
 จํานวน  244,000  บาท                                          
                                         

■ ค่าจัดหาครุภณัฑ์ สําหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง  
จํานวน  244,000  บาท                                          

(เอกสาร
ประกอบ 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาครุภณัฑ ์สําหรับห้องเรียน
คอมพิวเตอร ์1 ห้อง ประกอบด้วย 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาครุภณัฑ ์สําหรับห้องเรียน
คอมพิวเตอร ์1 ห้อง ประกอบด้วย 

งบฯ 
หน้าท่ี ศก.

32) 

     1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 10 เครื่อง (ตามมาตรฐาน) 

     1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร ์All In One สําหรับ
สํานักงาน 

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

     2. ค่าโต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร ์กว้าง 80 ซม. สูง 75 ซม. 

        จ านวน 10 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็น
เงิน 170,000 บาท (ตามมาตรฐาน) 

หน้าท่ี 
180) 

         ยาว 60 ซม. จํานวน 10 ตัว (นอกมาตรฐาน) 
     2. ค่าโต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร ์กว้าง 80 ซม. สูง 75 ซม. ยาว 60 ซม. 

  
     3. ค่าเก้าอี้สําหรับปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร ์กว้าง 43 ซม. 

         จ านวน 10 ตัวๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
25,000 บาท (นอกมาตรฐาน) 

  
         ยาว 56 ซม. สูง 90 ซม. จํานวน 10 ตัว (นอก
มาตรฐาน) 

     3. ค่าเก้าอี้สําหรับปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร ์กว้าง 43 ซม. ยาว 56 ซม. สูง 90 ซม. 

  
     4. ค่าเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 10 เครื่อง (ตาม
มาตรฐาน) 

         จ านวน 10 ตัวๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 
12,000 บาท (นอกมาตรฐาน) 

  
     5. ค่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

     4. ค่าเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 10 เครื่องๆ ละ 
2,500 บาท  

           แบบท่ี 1 จํานวน 2 เครื่อง (ตามมาตรฐาน)          เป็นเงิน 25,000 บาท (ตามมาตรฐาน) 

  
จํานวน 1 ห้อง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน
ก้านเหลือง (จัดซื้อนอกบัญชีราคา 

     5. ค่าอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 1 

  
มาตรฐานครุภณัฑ์ของสํานักงบประมาณเหตผุล
เนื่องจากหน่วยงานมีความจําเป็น 

         จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 
12,000 บาท (ตามมาตรฐาน) 

  
ที่จะต้องจัดหาครุภณัฑส์ําหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ที่
มีคุณสมบัตเิหมาะสมกับการ 

จํานวน 1 ห้อง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชน
ก้านเหลือง (จัดซื้อนอกบัญชีราคา 

  
ใช้งานของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคา
ท้องถิ่น) 

มาตรฐานครุภณัฑ์ของสํานักงบประมาณเหตผุล
เนื่องจากหน่วยงานมีความจําเป็น 

  
     เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134  

ที่จะต้องจัดหาครุภณัฑส์ําหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ที่
มีคุณสมบัตเิหมาะสมกับการ 

  
 

ใช้งานของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคา
ท้องถิ่น) 



 

 

๘๔ 
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 
     เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134  

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 52 ลําดับที ่16 

     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี  

    เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 หน้าท่ี 52 ลําดับที ่16 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

8 ■ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ 

■ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ 

(เอกสาร
ประกอบ 

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลจํานวน150,000บาท 
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลจํานวน150,000 บาท              
  

งบฯ 
หน้าท่ี 

ศก.19) 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

     - เปลี่ยนบานประตูเป็นไมเ้นื้อแข็ง พร้อม
อุปกรณ์ประกอบบาน 

     - เปลี่ยนบานประตูเป็นไม้เน้ือแข็ง พร้อม
อุปกรณ์ประกอบบาน จ านวน  24 บาน 

หน้าท่ี 
216) 

     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565)เทศบาลนครอุบลราชธานี  
หน้าท่ี 283 ลําดับที ่472 

     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565)เทศบาลนครอุบลราชธานี  
 หน้าท่ี 283 ลําดบัท่ี 472 

        
 

      
 

9 
เอกสาร
ประกอบ
งบฯหน้า 
ศก.๑๙
เอกสาร
ประกอบ
ร่างงบฯ
หน้า
๒๑๒ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ประเภทค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปการ 
■ โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารบัวหลวงและ
อาคารเศวตอุบล 
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล                                         
จํานวน  60,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเชื่อมอาคารบัวหลวง
และอาคารเศวตอุบล  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้
     - ก่อสร้างทางเชื่อมโดยใช้โครงสร้างเป็นเหล็ก 
 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ประเภทค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปการ 
■ โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารบัวหลวงและ
อาคารเศวตอุบล 
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล                                         
จํานวน  60,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเชื่อมอาคารบัวหลวง
และอาคารเศวตอุบล  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้
     - ก่อสร้างทางเชื่อมโดยใช้โครงสร้างเหล็ก 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3 ตร.ม. 
 



 

 

๘๕ 
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 22 ลําดับที ่36 

เทศบาลนครอุบลราชธาน ีเพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 22 ลําดับที ่36 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

10 ■ โครงการปรับปรุงห้องน้ํานักเรยีน ชาย-หญิง 
อาคารจงกลณ ี

■ โครงการปรับปรุงห้องน้ านักเรียน (อาคาร
จงกลณี) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอบุล 

(เอกสาร
ประกอบ 

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล                                       
จํานวน  500,000  บาท 

                                                                  
จํานวน  500,000  บาท 

งบฯ 
หน้าท่ี ศก.

19) 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้าํนักเรียน ชาย-หญิง 
อาคารจงกลณ ี

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ านักเรียน (อาคาร
จงกลณี) โรงเรียนเทศบาล 

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้ บูรพาอุบล จํานวน 1 แห่ง ดังนี้ 

หน้าท่ี 
219) 

     - เปลี่ยนสุขภัณฑภ์ายในห้องน้ํา และระบบระบาย
น้ํา 

     - ปรับปรุงห้องน้ า จ านวน 21 ห้อง 

       - ติดตั้งบานประต ู      - เปลี่ยนสุขภัณฑ ์และระบบระบายน้ า 

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

     - ปรับปรุงพ้ืนห้องน้ าใหม่ 

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

    - ปรับปรุงผนังห้องน้ าส าเร็จรปูใหม่ 

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 22 ลําดับที ่37 

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

    
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

    
เทศบาลนครอุบลราชธาน ีเพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 22 ลําดับที ่37 

 
 
 
 



 

 

๘๖ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

11 ■ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรยีน
และอาคารประกอบ 

■ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบ 

(เอกสาร
ประกอบ 

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว                                    
จํานวน  150,000  บาท 

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว                                    
จํานวน  150,000  บาท 

งบฯ หน้าท่ี 
ศก.23) 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

(เอกสารร่าง
งบฯ 

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 
จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

หน้าท่ี 
214) 

     - ปูพ้ืนกระเบื้องห้องเรียน
อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้องป2/1-4 

     - ปูพ้ืนกระเบื้องห้องเรียนอาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง ป.
2/1-4 

         พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร        พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 215 ตร.ม. 

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธาน ี

     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าท่ี 283 ลําดับ
ที ่472 

เทศบาลนครอุบลราชธาน ีหน้าท่ี 283 ลําดับที ่472 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  ประเภทค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปการ ประเภทค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปการ 

12 ■ โครงการก่อสร้างโรงอาหารสําหรับเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 

■ โครงการก่อสร้างโรงอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 

(เอกสาร
ประกอบ 

                                                                      
จํานวน  1,500,000  บาท 

                                                                      
จํานวน  1,500,000  บาท 

งบฯ หน้าท่ี 
ศก.23) 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

(เอกสารร่าง
งบฯ 

โรงเรียนเทศบาล 2 หนอง
บัว จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

หน้าท่ี 
213)      - ขนาดห้องไม่น้อยกว่า 12x41.5 เมตร      - ขนาดห้องไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. 

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธาน ี

     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

  
 

      

              



 

 

๘๗ 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  
เทศบาลนครอุบลราชธาน ีเพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 22 ลําดับที ่35 

เทศบาลนครอุบลราชธาน ีเพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 23 ล าดับที ่40 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

13 ■ โครงการปรับปรุงห้องดนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 
หนองบัว 

■ โครงการปรับปรุงห้องดนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 
หนองบัว 

(เอกสาร
ประกอบ 

                                                          
จํานวน  300,000  บาท 

                                                          
จํานวน  300,000  บาท 

งบฯ หน้าท่ี 
ศก.24) 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องดนตร ีโรงเรียน
เทศบาล 2 หนองบัว  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องดนตร ีโรงเรียน
เทศบาล 2 หนองบัว  

(เอกสารร่าง
งบฯ 

จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้ จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

หน้าท่ี 
218) 

     - ขนาดห้องไม่น้อยกว่า 6x15.30 เมตร 
     - ปรับปรุงพ้ืนที่ห้องดนตรี ขนาดพ้ืนที่ห้องไม่
น้อยกว่า 70 ตร.ม. 

       - ปูพ้ืนกระเบื้อง 
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

       - ติดฝ้าเพดาน 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

       - บุผนัง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

       - เปลี่ยนประตูหน้าต่างเป็นกระจก 
เทศบาลนครอุบลราชธาน ีเพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 24 ลําดับที ่42 

  
     - กั้นห้อง 2 ห้อง คือ 1. ห้อง
บันทึกเสียง 2. ห้องน้ํา 

  

       - เดินระบบไฟฟ้าใหม ่   

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

  

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

  

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

  

  
เทศบาลนครอุบลราชธาน ีเพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 24 ลําดับที ่42 

  

 
 
 
 



 

 

๘๘ 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

14 ■ โครงการปรับปรุงห้องน้ําโรงเรยีน โรงเรยีน
เทศบาล 2 หนองบัว 

■ โครงการปรับปรุงห้องน้ําโรงเรยีน โรงเรยีนเทศบาล 
2 หนองบัว 

(เอกสาร
ประกอบ 

                                                                   
จํานวน  250,000  บาท 

                                                                   
จํานวน  250,000  บาท 

งบฯ 
หน้าท่ี 

ศก.24) 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้าํโรงเรยีน
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้าํโรงเรยีนโรงเรียน
เทศบาล 2 หนองบัว 

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้ จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

หน้าท่ี 
220) 

     - ปรับปรุงผนังห้องน้ําพร้อมตดิกระเบื้อง
ขนาดไม่น้อยกว่า 

    - ปรับปรุงผนังห้องน้ า จ านวน 19 ห้อง 

         1x1.5x2 เมตร จํานวน 19 ห้อง     - ก่อสร้างรางระบายน้ า ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

       - รางระบายน้ําสแตนเลส ยาว 36 เมตร     - เปลี่ยนประตูห้องน้ าเดิม จ านวน 19 บาน 

       - ประตูห้องน้ําสแตนเลส จํานวน 19 บาน 
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 24 ลําดับที ่43 

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเตมิ ครั้ง
ที ่5/2563 หน้าท่ี 24 ลําดับที ่43 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๙ 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  แผนงานการศึกษา แผนงานการศึกษา 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

15 ■ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบ 

■ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ 

(เอกสาร
ประกอบ 

โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร                           
จํานวน  150,000  บาท 

โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร                           
จํานวน  150,000  บาท 

งบฯ หน้าท่ี 
ศก.28) 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

(เอกสารร่าง
งบฯ 

โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

หน้าท่ี 
215) 

     - รื้อพื้นไม้ปาเก ้
     - รื้อเปลี่ยนพ้ืนภายในห้องเรียน ปูพ้ืนลามิเนต 
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. 

       - ปูพ้ืนลามิเนต 
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

  
 

     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าท่ี 283 ลําดับ
ที ่472 

  เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าท่ี 283 ลําดับที ่472   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๐ 
 

 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

  
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

16 ■ โครงการปรับปรุงห้องประชุมพาขวัญ 
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

■ โครงการปรับปรุงห้องประชุมพาขวัญ โรงเรยีนเทศบาล 3  
สามัคคีวิทยาคาร 

 
 

(เอกสาร
ประกอบ 

                                                                   
จํานวน  3,000,000  บาท 

    จํานวน  3,000,000  บาท  

งบฯ หน้าท่ี 
ศก.28) 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมพา
ขวัญ โรงเรยีนเทศบาล 3 สามัคควีิทยาคาร 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมพาขวัญ  
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

 
 

(เอกสารร่าง
งบฯ 

จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้ จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้  

หน้าท่ี 
220) 

     - เปลี่ยนหลังคาเป็นสรรไท     -  ปรับปรุงหลังคาห้องประชมุ 1 แห่ง  

       - รื้อและขยายเวทีท้ัง 2 ข้าง     - รื้อและขยายเวทีทั้ง 2 ข้าง 1 แห่ง  

  
     - ต่อเติมห้องเครื่องเสียงและห้องเก็บของ
พร้อมห้องน้ําในตัว 

    - ต่อเติมห้องเครื่องเสียงและห้องเก็บของ 
พร้อมห้องน้ าในตัว 1 แห่ง 

 
 

       - ปรับปรุงม่านบังแสงภายในห้องประชุม      - ปรับปรุงม่านบังแสงภายในห้องประชุม  

       - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งภายใน      - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งภายใน  

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธาน ี

     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี  

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

 
 

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเตมิ ครั้ง
ที ่5/2563 หน้าท่ี 24 ลําดับที ่44 

เทศบาลนครอุบลราชธาน ีเพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 หน้าท่ี  
24 ลําดับที ่44 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๑ 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

17 ■ โครงการปรับปรุงป้ายช่ือโรงเรยีนด้านทิศเหนือและรั้วโรงเรียน
ด้านทิศตะวันตก 

■ โครงการปรับปรุงป้ายช่ือโรงเรยีนด้าน
ทิศเหนือและรั้วโรงเรียนดา้นทิศตะวันตก 

(เอกสาร
ประกอบ 

และประตูทิศเหนือโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร     
จํานวน  1,500,000  บาท 

และประตูทิศเหนือโรงเรียนเทศบาล 3 
สามัคคีวิทยาคาร     จํานวน  
1,500,000  บาท 

งบฯ 
หน้าท่ี ศก.

28) 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายช่ือโรงเรียนด้านทิศเหนือและรั้ว
โรงเรียน 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายช่ือ
โรงเรียนด้านทิศเหนือและรั้วโรงเรยีน 

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

ด้านทิศตะวันตก และประตูทิศเหนือ โรงเรียนเทศบาล 3 สามคัคี
วิทยาคาร 

ด้านทิศตะวันตก และประตูทิศเหนือ 
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 

หน้าท่ี 
217) 

จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้ จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

       - ปรับปรุงป้ายช่ือโรงเรียนด้านทิศเหนือ 
     - ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนด้านทิศ
เหนือ 1 แห่ง 

       - ปรับปรุงรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก 
     - ปรับปรุงรั้วโรงเรียนด้านทิศ
ตะวันตก สูงไม่ต่ ากว่า 1.8 เมตร  

         รั้วความยาวไม่ต่ํากว่า 300 เมตร สูงไมต่่ํากว่า 2 เมตร (ความยาวไม่น้อยกว่า 290 ม.) 

       - ปรับปรุงประตูทิศเหนือ     - ปรับปรุงประตูทิศเหนือ 1 แห่ง 

       - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี 

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
     เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 24 ลําดับที ่45 

เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเตมิ ครั้ง
ที ่5/2563 หน้าท่ี 24 ลําดับที ่45 

      

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๒ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

18 ■ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ 

■ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบ 

(เอกสาร
ประกอบ 

โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ           
จํานวน  150,000  บาท 

โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ           
จํานวน  150,000  บาท 

งบฯ หน้าท่ี 
ศก.29) 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

(เอกสารร่าง
งบฯ 

โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์
ตื้อ จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์
ตื้อ จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

หน้าท่ี 
215) 

     - ปรับปรุงห้องน้ําภายในอาคารเรียน 2 ช้ัน 
     - ปรับปรุงห้องน้ าภายในอาคารเรียน 2 ชั้น 
ประกอบไปด้วย 

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

        - ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องน้ าชั้น 1 และชั้น 2 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม. 

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

        - เปลี่ยนสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ าชั้น 1 และ
ชั้น 2 จ านวน 22 ชุด 

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

        - รื้อถอนผนังชั้น 2 พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 7 ตร.ม 

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าท่ี 283 ลําดับ
ที ่472 

        - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

  
 

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

   

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  ประเภทค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปการ ประเภทค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปการ 

19 ■ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ช้ัน โรงเรียน
เทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

■ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ช้ัน โรงเรียน
เทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

(เอกสาร
ประกอบ 

                                                                 
จํานวน  1,008,000  บาท 

                                                                 
จํานวน  1,008,000  บาท 

งบฯ หน้าท่ี 
ศก.30) 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 2 ช้ัน      เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 2 ช้ัน 

(เอกสารร่าง
งบฯ 

โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์
ตื้อ จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์
ตื้อ จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

หน้าท่ี 
214) 

     - พื้น คสล. ปูด้วยไม้ลามิเนต หนา 12 มม.      - ก่อสร้างอาคาร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม. 

       - ประตูบานเปดิ วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม 
     - พ้ืน คสล. ปูด้วยไม้ลามิเนต พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
40 ตร.ม. 

 



 

 

๙๓ 
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง (ต่อ) 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

       - แผ่นหลังคาเหล็กรดีลอนหนา 0.35 มม.      - ติดต้ังประตูหน้าต่างอลูมิเนียม จ านวน 8 ชุด 

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

     - ติดต้ังหลังคาเหล็กรีดลอน พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 60 
ตร.ม. 

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

      - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 25 ลําดับที ่46 

     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

    
เทศบาลนครอุบลราชธาน ีเพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 25 ลําดับที ่46 

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรงุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

20 ■ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสอ่งสว่าง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดมหาวนาราม 

■ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสอ่งสว่าง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดมหาวนาราม 

(เอกสาร
ประกอบ 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 
จํานวน 1 แห่ง ดังนี ้

งบฯ 
หน้าท่ี ศก.

38) 
     - ค่ารื้อถอน 

     - รื้อสายไฟเดิมและเดินสายไฟใหม่ทั้งอาคาร 
รวมท้ังติดต้ังหลอดไฟ LED ใหม ่

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

     - ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED         จ านวนไม่น้อยกว่า 115 จุด 

หน้าท่ี 
218) 

     - โคมตะแกงตดิลอย 
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

       - เต้ารับปลั๊กไฟ 
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

       - วัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

  
     - งานอ่ืนๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

เทศบาลนครอุบลราชธาน ีเพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 26 ลําดับที ่52 

  
     เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

  

  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) 

  

  
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 5/2563 
หน้าท่ี 26 ลําดับที ่52 

  

 



 

 

๙๔ 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ส านักการศึกษา) 
             โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
 -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ส านักการศึกษา)  
             โปรดยกมือขึ้น/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 

 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปสํานักการช่าง เชิญครับ 
นายนเรต     ศรีเมือง    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายนเรต   ศรีเมือง ผู้อํานวยการ
สํานักการช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ 

4. ส านักการช่าง  

แปรลดรายจ่าย  จ านวน 1 รายการ  งบประมาณ 350,000  บาท 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณเดิม แปรลด คงเหลือ 

1 สํานักการช่าง       

(เอกสาร
ประกอบ 

งานไฟฟ้าถนน 
ประเภทค่าวัสดุ 

      

งบฯ หน้าท่ี 
ช่าง.4) ■  วัสดุอื่น 

        
400,000  

          
350,000  

          
50,000  

(เอกสารร่าง
งบฯ 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้า
ประเภทวัสดุที่ได้ตั้งไว้แล้ว 

      

หน้าท่ี 
281)  

      

ที่ประชุม 
           มีมติเห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ส านักการศึกษา) 

 



 

 

๙๕ 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  จ านวน 1 รายการ 

ล าดับ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น 

  แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานไฟฟ้าถนน งานไฟฟ้าถนน 

  ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน 

1 ■  ค่าชุดรับแขก ไม้แกะลาย ลงทองผ้าหลุยส์
กันนํ้า   จํานวน  350,000  บาท 

■  ค่าชุดรับแขก ไม้แกะลาย ลงทองผ้าหลุยส์กันนํ้า   
จํานวน  350,000  บาท 

(เอกสาร
ประกอบ 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดรับแขก ไม้แกะ
ลาย ลงทองผ้าหลุยส์กันนํ้า ประกอบด้วย 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดรับแขก ไม้แกะลาย ลงทองผ้า
หลุยส์กันนํ้า ประกอบด้วย 

งบฯ 
หน้าท่ี 

ช่าง.13) 
     1. เก้าอี้ 3 ที่
นั่ง ขนาด 62x183x99 ซม. จํานวน 1 ตัว 

     1. เก้าอี ้3 ที่
นั่ง ขนาด 62x183x99 ซม. จ านวน 1 ตัวๆ ละ 
20,000 บาท 

(เอกสาร
ร่างงบฯ 

     2. เก้าอี้ 1 ที่
นั่ง ขนาด 62x62x99 ซม. จํานวน 16 ตัว          เป็นเงิน 20,000 บาท 

หน้าท่ี 
283) 

     3. โตะ๊ไม้
สัก ขนาด 60x120x45 ซม. จํานวน 1 ตัว 

     2. เก้าอี ้1 ที่
นั่ง ขนาด 62x62x99 ซม. จ านวน 16 ตัวๆ ละ 
11,500 บาท 

  
     4. โต๊ะไม้
สัก ขนาด 60x60x45 ซม. จํานวน 16 ตัว          เป็นเงิน 184,000 บาท 

  จํานวน 1 ชุด สําหรับงานสถานท่ีและไฟฟ้า
สาธารณะ (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐาน 

     3. โต๊ะไม้
สัก ขนาด 60x120x45 ซม. จ านวน 1 ตัวๆ ละ 
18,800 บาท 

  
ครุภณัฑ์ของสํานักงบประมาณ เหตุผลเนื่องจาก
หน่วยงานมีความจําเป็นที่จะต้องใช้          เป็นเงิน 18,800 บาท 

  
ชุดรับแขกไม้แกะลาย ลงทองผ้าหลุยส์กันนํ้า ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน 

     4. โต๊ะไม้
สัก ขนาด 60x60x45 ซม. จ านวน 16 ตัวๆ ละ 
7,950 บาท 

  
ของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคา
ท้องถิ่น)          เป็นเงิน 127,200 บาท 

  
     เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 

จํานวน 1 ชุด สําหรับงานสถานท่ีและไฟฟ้า
สาธารณะ (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐาน 

  ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 
ครุภณัฑ์ของสํานักงบประมาณ เหตุผลเนื่องจากหน่วยงาน
มีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้ 

    
ชุดรับแขกไม้แกะลาย ลงทองผ้าหลุยส์กันนํ้า ที่มีคุณสมบตัิ
เหมาะสมกับการใช้งาน 

    ของหน่วยงานจึงให้สามารถจัดซื้อได้ตามราคาท้องถิ่น) 

    
     เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 

    ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 



 

 

๙๖ 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ส านักการช่าง) 
             โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
 -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ส านักการช่าง)  
             โปรดยกมือขึ้น/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 

 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นงบกลาง เชิญครับ 
นายนเรต     ศรีเมือง    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
 เรียนท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนเรต ศรีเมือง 
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง  ขอชี้แจงรายละเอียดงบกลาง ดังนี้ครับ 

5. งบกลาง 

แปรเพ่ิมรายจ่ายรายการเดิม  จ านวน 1 รายการ  งบประมาณ  350,000  บาท 

ล าดับที ่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
แปรเพ่ิม รวมเป็น 

  
แผนงานงบกลาง 
งบกลาง 

      

1 ■ ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 
          
10,000  

          
350,000  

        
360,000  

(เอกสาร
ประกอบงบฯ 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัจราจร เช่น ทาส ีตี
เส้นทางเดินรถ  

    

หน้าท่ี งบ
กลาง.1) 

ทางเท้า ทางข้าม เครื่องหมายจราจร แผงกั้น ฯลฯ ตาม
หนังสือกระทรวง 

      

(เอกสารร่างงบ
ฯ 

มหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/ว 3203 ลง
วันท่ี 4 ตุลาคม 2539 

      

หน้าท่ี 368)         

ที่ประชุม 
           มีมติเห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ส านักการช่าง) 

 



 

 

๙๗ 
 
นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (งบกลาง) 
             โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 
 -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (งบกลาง)  
             โปรดยกมือขึ้น/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 

 
 

นายเกริกชัย    ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 สําหรับการลงมาติในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติฯ ได้ลงมติเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ ให้ตราเป็น     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หรือไม ่ ขอพักการประชุม  ๕ นาที ครับ  
 

******พักการประชุม ๕ นาที ***** 
เริ่มประชุม เวลา  ๑๒.๐๕ น. 
นายเกริกชัย     ผ่องแผ้ว     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นวาระที่  ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
หรือไม ่/ ผมจะขอมติที่ประชุม 

-   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
         พ.ศ.๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๗ เสียง 

-   สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                  พ.ศ.๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้น/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 

-  ไม่มีสมาชิกงดออกเสียง 
 

 
 
 
 

 

ที่ประชุม 
           มีมติเห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (งบกลาง) 

ที่ประชุม 
  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

   



 

 

๙๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายเกริกชัย          ผ่องแผ้ว   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ อ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านอําไพวรรณครับ                                                                                           
นางอ าไพวรรณ      เปรมภิรักษ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ในส่วนของวาระอ่ืนๆ ขออนุญาตเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่อง
การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติปีงบประมาณ 2564 เรื่องที่ 1 ในส่วนของอันนี้จากคําชี้แจงด้วยวาจา   
แต่ว่ารายละเอียดเอกสารมันครอบคลุมอยู่แล้วแต่ว่า ขออนุญาตเสนอแนะเพ่ือกันเจ้าหน้าที่ลืมก็คือ       
ในส่วนของสํานักปลัด ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรณรงค์จัดระเบียบเมืองจะมีอยู่รายการหนึ่งที่ เป็นเรื่อง
ของการจัดระเบียบเมืองและก็กลุ่มเป้าหมาย จากฟังคําชี้แจงของผู้เกี่ยวข้อง จะมีการเชิญประชุมพ่อค้า
หาบเร่ แผงลอย แต่ขออนุญาตเพ่ิมอีกคือเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายโดยการเอาเจ้าของร้านที่มีหน้าร้านที่เป็น
ฟุตบาท แล้วเอาของมาวางฟุตบาททําให้คนต้องไปเดินที่ถนนหรือบางทีก็เอากรวย มาตั้งห้ามจอดห้ามเดิน
ด้วยค่ะ เอากลุ่มพวกนี้เข้ามาด้วยในกิจกรรมอันนี้นะค่ะ ก็ขออนุญาตนําเรียนเสนอแนะ ซึ่งไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆในงบประมาณอันที่หนึ่ง อันที่สอง ส่วนของการดําเนินการทั้งหมด ในส่วนของ
คณะกรรมการแปรญัตติมิได้ แก้ไขหรือปรับลดใดๆที่ให้งบประมาณหายไปเลย และไม่ได้ตั้งโครงการใหม่
เพียงแต่ว่าอยากจะให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า ในการดําเนินการที่มีการเกี่ยวข้องกับด้านพัสดุหรือใดๆก็ตาม ที่
จะให้งบประมาณคุ้มค่าคือต้องมีความคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นถ้าดําเนินการได้
คุ้มค่ามีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล มันจะทําให้บุคคลากรทั้งหมดของเทศบาลเรา ย้ําว่าทั้ง
เทศบาลของเราจะมีความปลอดภัยจากหน่วยตรวจสอบทั้งหลายแหล่ ก็ขออนุญาตเป็นข้อเสนอแนะไว้ 
อันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ การตราเป็นงบประมาณรายจ่ายปี 2564  ในส่วนของเรื่องที่ 2      
ขออนุญาตไปท่ี อาจจะต่อเนื่องเล็กน้อยคือไปที่ลานขวัญเมือง ที่ทางเทศบาลได้ทํา MOU ไว้กับจังหวัดแต่
ว่าจากร่างเทศบัญญัติที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ไม่มีเรื่องนี้เลย ก็อยากจะขอความคืบหน้า ได้คุยเบื้องต้นกับทาง
ท่านปลัดฯ ก็ทราบว่าก็ได้ขอเงินกู้ไปแล้ว ในวงเงินกู้เพ่ือเยียวยาโควิด 4 แสนล้านบาทเราขอไป 50 ล้าน 
เพ่ือลานขวัญเมือง แต่ว่าในความคิดเห็นเพราะเป็นคณะกรรมการจังหวัดด้วย เปอร์เซ็นต์ที่จะได้อาจจะ
ยาก นั่นแปลว่าถ้าไม่ได้แล้วเราก็ไม่มีอยู่ในเทศบัญญัติ ก็แปลว่าเราจะไม่มีการขับเคลื่อนทั้งที่เราทํา MOU 
ไว้แล้ว ก็เลยอยากทราบว่าหนึ่ง ในกระบวนการเตรียมการไปถึงไหนแล้ว กับสอง เรามีแผนจะใช้เงินอะไร
เพ่ือที่จะมาขยับอาจจะเป็นสเต็ปก็ได้ มาขยับให้มีการขับเคลื่อนเพราะว่าเราทํา MOU กับจังหวัดแล้ว      
ก็ขออนุญาตเรียนถามค่ะ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญทางฝ่ายบริหารครับ เรื่องลานขวัญเมือง เรื่องงบประมาณ 2564 ก่อนครับ ท่านบุญมี มีเรื่อง
อะไรครับ 
น.อ.บุญมี       สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ผมมีเรื่องชมเชยอยู่ 3 เรื่อง เป็นเรื่องเกียรติยศ คือเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณางบประมาณ
ปี 2564 ที่มีมติรับไปแล้ว ก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เห็นเกี่ยวกับการเข้าไปแปรญัตติ คือในคณะของ สมาชิก
สภาชุดนี้ ได้อนุมัติไปแล้ว 3 ปี คือปี 2562,2563,2564 ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเรื่องงานโครงสร้าง 
ฝ่ายบริหาร หรือหัวหน้าสํานักได้จัดเข้ามาในงานโครงสร้างของท่านมาก ตอนนี้งานในช่วงปี 2564        
มีงบประมาณจํากัดคือ 799,500,000 บาท จะด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ต้องขอชื่นชม ทั้งฝ่ายบริหาร 
หัวหน้าสํานัก ก็จัดงบประมาณด้วยเป็นเหตุเป็นผล เนื่องจากว่าเราได้จัดงานโครงสร้างที่ผ่านมา 



 

 

๙๙ 
 
ค่อนข้างมาก แต่ครั้งนี้ได้งานงบประมาณจะมองเห็นว่าไปให้กับงานในสํานักงานการศึกษาค่อนข้างเห็นได้
ชัด อันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจในการที่จะทํางาน และอีกอย่างหนึ่งก็ขอขอบคุณที่เราไม่ได้ตัดงานแปรญัตติ
ออกไป ก็งานเรื่องสถานศึกษา คือเด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ ก็เหมือนกับงานโครงสร้างของรัฐมนตรี ก็จะ
ให้งบประมาณของสถานศึกษาคือกระทรวงศึกษาค่อนข้างมากอันนี้ก็ขอชื่นชมในฐานะผู้ บริหารที่มอง
การณ์ไกล เรื่องที่สอง ก็เป็นเรื่องที่ชื่นชม เนื่องจากว่าสถานศึกษา ก็มีสํานักศึกษาของในเทศบาลได้รับ
รางวัล สถานศึกษา การเรียนดีเด่น ท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้ไปรับโล่เกียรติยศมา ก็ขอชื่นชม ก็เป็นการ
มองเห็นว่าการท่ีเราได้ให้งบประมาณไปมันถึง รายละเอียดก็ชัดเจนนะครับ เรื่องท่ีสาม เรื่องขยะ ที่ผ่านมา
เราจะถูกตําหนิมา เราเก็บขยะไม่ทันขยะตกค้าง มีการนําเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างรถขยะ เข้ามาในฝ่าย
นิติบัญญัติก็อนุมัติไป โดยที่ผมกับท่านประสงค์ก็เข้าไปติดตาม โดยที่ผ่านท่านปลัดจังหวัด ได้ซื้อรถเก็บ
ขยะมาก็ครบตามจํานวนแล้ว สิ่งที่หน้าภาคภูมิใจก็ได้รับคําชื่นชมระดับประเทศได้รับรางวัลชมเชยใน
จังหวัดที่ใหญ่  โดยมีท่านผู้อํานวยการศิริวรรณ วิชัยโย ท่านก็จะเกษียณอายุอีก เดือนกว่าๆ อันนี้ก็เป็น
เกียรติประวัติและเป็นเกียรติยศของท่าน จากที่เราได้ซักถามก็ ได้อธิบายว่า ได้จัดเก็บเวลามีรถเก็บขยะ 
เขาเรียกว่ารถเคลื่อนที่เร็วเก็บตามระยะเวลาที่กําหนด ก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับในความห่วงใย
ร่วมกัน ในการที่ช่วยเมืองให้สะอาด และผลสัมฤทธิ์ในข้อที่ 5 จากยุทธศาสตร์อันนี้เป็นผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหารทั้งหมด คาดว่าในปีนี้ จากที่ผมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล งบประมาณปีนี้ ผลสัมฤทธิ์
ออกมาจะต้องดีนะครับ หลังจากเราเข้าทํางานประมาณ 3 ปี คาดว่าอาจจะใช้งบประมาณที่มีผลที่จะทํา
ผูกพันในปี 2565 ก็อยากให้ช่วยดูแลด้วย สิ่งที่ขอไว้และติดตามเรื่องการขยายอาคารต่างๆ ก็ฝากเรื่อง
ห้องประชุมสภา ขอให้เป็นห้องมาตรฐาน ก็คงจะใช้งบประมาณที่นี่ และท่านเลขาก็ดูแลในเรื่องนี้ ก็ขอบ
คุณท่านประธานและฝ่ายบริหารครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านประสงค์ครับ 
นายประสงค์     จันจ าปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพครับ ผมนายประสงค์ จันจําปาครับ ในวาระอ่ืนๆผมอยากจะ
เสนอ ฝากไปยังฝ่ายบริหาร เมื่อวันก่อนมีโอกาสได้ลงไปดูพ้ืนที่น้ําเน่าเสียแถวหลังเรือนจํา แถวบุ่งกะแซว 
ก็ต้องยอมรับ ครับกลิ่นเหม็นจริงๆน้ําเน่าไหลไปลงตรงนั้น จากถนนสรรพสิทธิ์ และหลังเรือนจําไป ผมได้
ลงไปกับท่านชัยโรจน์ ท่านผู้บัญชาการเรือนจํา ได้มีพ่ีน้องร้องเรียนมาว่ากลิ่นเน่าเหม็นของน้ําตรงนั้นมาก
จริงๆ ถ้าหน้าร้อนกลิ่นยิ่งแรงมาก เพราะฉะนั้นอยากฝากฝ่ายบริหารได้เตรียมแผนเตรียมแนวทางที่จะ
บริหารจัดการซึ่งเป็นที่กําจัดน้ําเสียอีกจุดหนึ่งที่เราเคยคุยกัน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของพ่ีน้องประชาชน
ครับ 
นายเกริกชัย      ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลอุบลราชธานี 

 มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีก็เชิญฝ่ายบริหารนะครับ ครับตามข้อสังเกตของท่านสมาชิก
เรื่องแรก เรื่องงบประมาณปี 2564 ซึ่งท่านอําไพวรรณ ท่านก็เสนอเรื่องการรณรงค์ เรื่องการจัด
ระเบียบเมือง คือมันไม่ใช่เฉพาะหาบเร่ แผงลอย ปัญหาของเราคือ หลายร้านก็ต่อเติมมาที่ฟุตบาทด้วย 
พอต่อเติมมาฟุตบาท คือคนจะใช้ฟุตบาทก็ต้องไปใช้ถนนแทน หรือบางร้านก็เล่นเอากรวยมาวางไว้
บริเวณถนนมันจอดรถไม่ได้ แสดงความเป็นเจ้าของทางสาธารณะเสียเอง ทั้งที่เป็นที่สาธารณะ แนวทาง
จะดําเนินการยังไงนะครับ เรื่องที่สอง ในเรื่องของงบประมาณปี 2564 ท่านจะดําเนินการอย่างไรให้
เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ในเรื่องของปีงบประมาณ 2564 ตัวที่สามเรื่อง
ลานขวัญเมือง ตอบข้อซักถามของท่านอําไพวรรณ ก่อนนะครับเชิญทางฝ่ายบริหารครับ 



 

 

๑๐๐ 
 
นางสาวสมปรารถนา     วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกนะค่ะ สําหรับในเรื่องงบประมาณปี 2564         
เรื่องทางการรณรงค์จัดระเบียบเมือง ตัวนี้จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจนะค่ะ ซึ่งก็ได้มีทางทีมงานประชุม
กันทุกวัน มีการแบ่งงานเกี่ยวกับการกวดขัน ทางด้านข้างโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่จะมีพ่อค้า
แม่ค้า ที่ย้ายออกมาจากทางวัดสารพัดนึก จะมาอยู่ตรงด้านข้างโรงพยาบาล ซึ่งมีการปิดประตูทางเข้าออก
ของญาติผู้ป่วย ปกติเข้าออกทางด้านห้องดับจิต ตอนนี้ไม่สามารถเข้าออกได้แล้ว กลับมาเข้าออกทางด้าน
ตรงข้ามกับสถานีตํารวจ หาบเร่แผงลอยเขาก็ย้ายออกมาจากวัด มาตรงจุดเข้าออกใหม่ฝั่งตรงข้ามสถานี
ตํารวจเหมือนกันค่ะ เป็นจุดเพ่ิมภาระหน้าที่ให้กับทางเทศกิจขึ้นมาอีกค่ะจากเดิม ปกติก็จัดเวรอยู่แล้ว
ด้านหลังโรงพยาบาล ด้านหน้าโรงพยาบาลก็จัดเวรของเทศกิจ คือถ้ามีหาบเร่ แผงลอยตรงจุดไหนก็มี
เจ้าหน้าที่เทศกิจกระจายออกไป ตามพ้ืนที่ต่างๆ อาจจะมีบกพร่องบ้างบางจุดที่ดูแลไม่ทั่วถึง คือเช่นซอย
บ้านนาควาย ก็จะไปตรวจเป็นช่วงเวลา  ซอยวัดบ้านนาควายจะติดตอนเย็นเพราะเขาจอดรถซื้ออาหาร
ก่อนกลับบ้าน จากซอยกว้างก็จะเป็นแคบค่ะ ตรงนี้ก็พยายามบอกเจ้าหน้าที่รักษาการ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
ให้คอยกํากับดูแล ให้ส่งคนเข้าตระเวนตรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจของเรามีประมาณ 20 กว่านาย ซึ่งพ้ืนที่
ค่อนข้างกว้าง ก็เลยแบ่งเวรกันที่จัดระเบียบ และในปี 2564 นี้ก็คิดว่าจะมีการคุยกันกับท่านปลัดและ
ฝ่ายสํานักปลัดด้วยเกี่ยวกับการเพ่ิมกําลังเจ้าหน้าที่เทศกิจให้ดูแลได้ทั่วถึง เพราะว่าถ้าหาบเร่แผงลอย ถ้า
เจอเทศกิจเขาก็จะข่ีรถหนี้ เพราะเขาใช้รถจักรยานยนต์ ตรงโรงเรียนอนุบาลอุบลจะมีให้เห็นบ่อย แม้ค้าที่
ขายอยู่เดิมบริเวณโรงเรียนเขาจะมีการลงทะเบียนกับทางเทศกิจว่าจะขายอะไร เวลาไหนได้  ลงทะเบียน
อยู่แล้ว แม่ค้าบางรายเห็นพ่อค้าขี่รถจักรยานยนต์มาขายของ ก็จะโทรเข้ามาบอกทางเทศกิจ ปัญหาแบบ
นี้ก็มีให้เห็นว่ามาแย่งลูกค้ากันค่ะ ก็มีปัญหาขยะด้วยวางของไม่เป็นระเบียบด้วย ไปตรวจแล้วก็มีมาอีกอยู่
เป็นประจําคะ ก็จะพยายามกําชับเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลทําหน้าที่ อย่างเต็มที่ค่ะ สําหรับเรื่องของการ
ควบคุมการทํางานทางด้านงบประมาณ ทางนายกฯแอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ ท่านสมาชิกสภาผู้
ทรงเกียรติทุกๆท่าน ที่อนุมัติงบประมาณปี 2564 นี้ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นไปด้วยกันในปี 2564 นี้ เป็น
อย่างดี เพราะว่าที่ผ่านมาหลังมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสภา ท่านได้เข้ามาช่วยเหลือทางเทศบาลของเรา
เป็นอย่างมากในเรื่องของงบประมาณ ที่เป็นในส่วนของนิติบัญญัติ ที่ได้อนุมัติงบประมาณมาในหลายๆ
เรื่อง หลายร้อยโครงการไม่ว่าจะเป็นการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณประจําปีต่างๆ ซึ่งเกิดผลเกิดมิติ
ใหม่ จากปี 2562มา และก็ในปี 2563 นี้จะเห็นผลลัพธ์ค่อนข้างมาก เพราะว่างบประมาณออกแล้ว 
โครงการก่อสร้างต่างๆเริ่มทยอยออกและเริ่มเกิดผลสัมฤทธิ์มาเห็นได้ชัด จากเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ํา
ท้วมน้ําท้วมขังที่ระบายได้เร็วขึ้น ในโครงการที่มีการวางท่อ และงบประมาณใหญ่ๆที่จะเป็นหน้าเป็นตา   
ก็คือโครงการสายไฟฟ้าลงดิน ก็เริ่มได้มีการปฏิบัติงานเกิดขึ้น โครงการเกี่ยวกับรถขยะที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
มาโดยตลอดตอนนี้ก็ได้รับผลตอบรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับขยะน้อยลงเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ขอถังขยะ ไม่ได้ขอให้ไปเก็บขยะ จะเป็นเรื่องขอถังขยะจากชาวบ้านที่ขอมาค่ะอันนี้เราก็ทยอยแก้ปัญหา
ไป ส่วนนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีต่อเทศบาลนครอุบลราชธานี ทางฝ่ายผู้บริหารเองก็รู้สึกขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงนะค่ะ ที่ท่านได้เล็งเห็นความสําคัญของโครงการต่างๆที่มองเห็นตรงกันที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน ในการดําเนินการต่างๆอาจจะล่าช้าไปบ้างติดขัดในหลายๆอย่างนะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
กระบวนการของงบประมาณ เรื่องขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องอีวิทดิ้ง การอุทธรณ์กัน ปัญหาอุปสรรค
ต่างๆมากมาย แม้แต่ขั้นตอนการประเมินราคากลางเขียนแบบ จนมาถึงวันนี้ ก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่เป็น
ผลงานออกมาได้ประจักษ์ต่อประชาชนและเป็นผลลัพธ์ประสิทธิผลที่ดีมากสําหรับประชาชน ก็ทางคณะ
ผู้บริหารส่วนราชการเองก็จะดําเนินงานของงบประมาณปี 2564 และงบประมาณท่ีผ่านมาท่ียัง         



 

 

๑๐๑ 
 
ค้างท่ออยู่นี้ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันกําหนดการและให้ออกมาดีที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะพยายาม
แก้ไขปัญหาและทําให้ถูกระเบียบกฎหมายให้ถูกต้องมากที่สุด เพ่ือที่เราจะได้เดินไปด้วยกันได้และพัฒนา
บ้านเมืองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะค่ะ ส่วนเรื่องของลานขวัญเมือง อีกเรื่องคือเรื่องของการประชาสัมพันธ์
ผลงาน การทํางานเราก็จะมีต่อเนื่องในเพจของเทศบาลเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของ
กระบวนการบริหารงาน ของทางประชาสัมพันธ์เพ่ือที่จะได้ประชาสัมพันธ์ทางฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายสภา
ด้วย ว่าได้มีการทํางานบูรณาการร่วมกันอย่างไร การลงพ้ืนที่ตรงนี้หนูต้องขออนุญาตว่า ถ้าหากท่านจะลง
พ้ืนที่ขออนุญาตให้ท่านแจ้งทางประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าด้วย เพราะว่าเด็กก็จะได้ตามไปเก็บภาพนะค่ะ 
และก็จะได้นําเสนอผลงานของท่านให้ได้ทันท่วงทีด้วย แต่จริงๆแล้วหนูอยากขอให้ท่านแจ้งวาระงานพ้ืนที่
ที่ท่านจะลงเพ่ือจะให้เด็กได้ไปเก็บภาพให้ท่านได้ทันด้วยนะค่ะ ค่ะก็ขอนําเรียนเรื่องงบประมาณเพียง
เท่านี้นะค่ะ แล้วก็เรื่องของลานขวัญเมือง จะขออนุญาตให้กับทางท่านปลัดเป็นผู้อภิปรายนิดหน่อยค่ะ 
เพราะได้มอบหมายให้ท่านได้ไปประชุมเรื่อง กบจ. ว่าได้ติดตามเรื่องนี้ถึงไหนแล้วบ้าง แต่คร่าวๆที่ทาง
ดิฉันมองก็คือว่า ถ้าหากว่าความเป็นไปได้ของงบประมาณที่จะลงมาช่วยตรงนี้น้อยเราก็คงต้องมาคุยกัน
เรื่องของประชาคม แล้วก็เริ่มบรรจุเข้าไปในแผนเทศบาลอะไรต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือที่จะนํางบประมาณทาง
เทศบาลเราเข้าไปจัดการตัวนี้ให้ดีที่สุดค่ะ 
นายอ าพล  ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอําพล ทองพุ          
ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ผมขอนําเรียนเกี่ยวกับงบประมาณในภาพรวมนิดหนึ่ง ซึ่งวาระนี้เป็นวาระ
อ่ืนๆ ที่ผมอยากจะแจ้งต่อที่ประชุมนะครับว่า การจัดทํางบประมาณในภาพรวม ทั้งปีก่อน ปีนี้ ปีหน้า 
ภาพรวมที่พอจะประมวลผลได้ ก็คือว่าในภาพรวมนั้นงบประมาณของปี 2563และ 2564 ในปีหน้า 
ภาพรวมคือเราตั้งงบไว้ 799,500,000 บาท ทั้งปี 2563 และปี 2564 ทีนี้ส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับ
ว่าในงบประมาณก้อนนี้ เราต้องอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประมาณปีละ 60 ล้านบาท ซึ่งเงินอุดหนุน
ตรงนี้มันจะไม่ได้อยู่ในงบลงทุน มันก็เลยเป็นข้อจํากัดว่า ในการจัดทํางบประมาณแต่ละปีนั้น เราจะต้องมี
งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ถ้า 800 ล้านบาท ร้อยละ 10 มันก็จะประมาณ 80 ล้านบาท ฉะนั้นใน
การจัดสรรงบประมาณในตรงนี้ เราจะให้แต่ละกองแต่ละสํานักให้จัดทํางบประมาณเฉพาะรายจ่ายประจํา
ก่อน ซึ่งหักออกมา ถ้าร้อยละ 10 มันก็จะเหลืออยู่ประมาณ 720 กว่าล้านบาท 710 กว่าล้านบาท ซึ่ง
ในงบตรงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วมันเป็นงบถ่ายโอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนของครูของ
ศูนย์เด็ก อะไรต่างๆตกเข้าไปก็เกือบ 300 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่าเป็นข้อจํากัด ฉะนั้นในส่วน
ของงบลงทุนจริงๆกว่าจะคลอดออกมาได้ ก็เกือบจะถึงวันสุดท้ายแล้วเพราะต้องเอารายจ่ายประจําให้ลง
ตัวก่อน มีการปรับกันอยู่หลายครั้งนะครับในรายจ่ายประจําของแต่ละกองแต่ละสํานัก ต้องปรับกันลงมา 
เพราะว่ายอดเกินไปตั้ง 40-50 ล้านบาทมันปาเข้าไปตั้ง 850 ล้านบาท อย่างนี้ สุดท้ายก็ต้องทําให้ลงตัว 
และสุดท้ายถึงงบ 80 ล้านบาทที่เป็นร้อยละ 10 ถึงมาให้ผู้บริหารนี้ได้พิจารณารอบสุดท้ายก็ได้มีการตัด
หลายๆโครงการออกโดยเฉพาะในส่วนของค่าครุภัณฑ์นั้น จริงแล้วมันไม่สามารถที่จะเอาไปจ่ายขาดเงิน
สะสมได้ เนื่องจากมันไม่มีผลได้เสียโดยตรงกับประชาชน มันเป็นงบที่ใช้ภายในสํานักงาน ก็มีความจําเป็น
ที่จะต้องเอามาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติประจําปี และในส่วนของงบที่จะไปลงพ้ืนที่พัฒนาพ้ืนที่โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ก็กันไว้ไปใช้จ่ายในเงินสะสม ซี่งกว่าจะลงตัวได้ก็ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควร ฉะนั้นเวลาเทศ
บัญญัติออกมาจะเห็นว่าข้อความมันยังมีข้อผิดพลาดอยู่มากโดยเฉพาะในพวกครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เนื่องจากข้อมูลโดยเฉพาะสํานักการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการ
ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ําอะไรต่างๆ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะให้ละเอียดทางสํานักช่างจะต้องใช้เวลา        



 

 

๑๐๒ 
 
นานมาก ในการจัดทําในเรื่องเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตามพอเข้ามาแล้ว จนได้ขอทางคณะกรรมการว่าขอให้
เอาสํานักศึกษาไว้สุดท้ายเพ่ือให้ช่างได้เคลียร์รายละเอียดทั้งหมดออกมาใหม่ให้มันถูกต้อง ถึงได้มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในคณะกรรมการแปรญัตติค่อนข้างที่จะมาก เพ่ือให้ถูกต้องตามหมวดตาม
ประเภท นี่คือปัญหาที่เจอ แล้วก็งบประมาณในปี 2563 นี้ซึ่งกําลังจะใกล้สิ้นปีงบประมาณ  ณ วันที่ 30 
กันยายน ก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ผมได้ปรึกษากับทางท่านประธานสภานะครับว่า จะขอเปิดวิสามัญอีก
ครั้งหนึ่งก่อนสิ้นปีงบประมาณคงจะเป็นประมาณวันที่ 20 ต้นๆนะครับเดียวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งเพ่ือที่จะ
ขอกนัเงินที่เรื่องขอกันเงินยังไม่เอาเข้าในวันนี้ เนื่องจากว่าโครงการโดยเฉพาะสํานักศึกษาที่เป็นโครงการ
ไม่ใหญ่ แต่มันจุกจิกมันยังไม่ได้ทําสัญญา ยังไม่ได้คู่สัญญาจะเคลียร์ตรงนี้ออกให้มากที่สุด เหลือเท่าไหร่ถึง
จะมาขอ ขอเบิกตัดปีไว้ ก็เลยขอเวลาอีกสักประมาณ 1 เดือน เกือบ 1 เดือนนะครับที่จะเคลียร์ตรงนี้ 
โครงการที่จะมาขอเบิกจะให้น้อยที่สุดแต่โครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานใหญ่ที่ตรวจสอบแล้วเหลือไม่กี่
โครงการจะได้คู่สัญญาเกือบหมดแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้นําเรียนต่อที่ประชุมนะครับว่า ปัญหาข้อจํากัด
โดยเฉพาะในเรื่องของช่างของเรา ตอนนี้โครงการจ่ายขาดก็เร่งออกอยู่นะครับ ก็คงเหลือไม่มากแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นโครงปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะก็ดีลู่วิ่งก็ดี และก็หลายๆโครงการตอนนี้กําลังประกาศ
อยู่ ถ้ามันไม่ติดขัดก็อยากได้คู่สัญญาก่อน 30 กันยายน หรือถ้ามันติดขัดจริงๆก็จะนําเรียนความจริงต่อ
สภาว่าที่มันไม่ทันเพราะอะไร จะได้นําเรียนต่อท่ีประชุมอีกครั้งหนึ่ง และทางด้านงบประมาณที่ทางท่านได้
ให้ความเห็นชอบในวันนี้ก็จะเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้ความเห็นชอบก่อนที่ประกาศใช้ให้ทัน
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ให้ได้เพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดแนวการปฏิบัติขององค์การส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น นะครับที่จะประกาศให้ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ผมก็ขอนําเรียนและจะ
ใช้งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณก็จะได้พิจารณาแล้วก็ดําเนินการจัดใช้
งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด และถ้าในระหว่างปฏิบัติการอาจจะมีรายการโอน
เปลี่ยนแปลงบ้างอันไหนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของท่านนายกฯไม่ว่าจะเป็นพวกค่าใช้สอยค่าใช้จ่ายประจํา
ต่างๆหรือวัสดุต่างๆ ก็จะมีการโอนงบประมาณ สุดท้ายหลังโอนแล้วก็จะมีการแจ้งท่านสมาชิกในการ
ติดตามและประเมินผล อันไหนอยู่ในอํานาจหน้าที่ของท่านสมาชิก ก็จะนําเสนอต่อสภาให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่จะมีการโอนหรือว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่จะต้องมาขอต่อสภาแห่งนี้ สําหรับในเรื่องของลานขวัญเมือง ที่จริงทางท่านนายกฯให้ผมเข้า
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการระดับจังหวัดในการพิจารณาหรือของบประมาณต่างๆ โดยเฉพาะในการ
พิจารณาของบเงินกู้จากส่วนกลาง ก็คือจริงๆเรามีในแผนแล้วตอนนี้เรามีในแผนประชาคมมาแล้ว ในแผน
ของเรามีอยู่ว่าปรับปรุงภูมิทัศน์ลานขวัญเมือง 50 ล้านบาท มีอยู่แล้วในแผน ถ้าทําในปีนี้ไม่ทันก็สามารถ
ที่จะปรับแผนซึ่งอยู่ในอํานาจของท่านนายกฯอยู่แล้วจะโยกแผนนี้ไปต่อปีหน้าได้ ปี 2564 ได้ ฉะนั้นถ้ามี
ความชัดเจนว่างบประมาณที่ขอไป งบเงินกู้ของรัฐบาลไปไม่ได้นะครับที่ขอไป 50 ล้านบาท จะได้มีการ
พูดคุยปรึกษาหารือกันอีกของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะเลือกเอาโครงการที่มัน
ไม่ได้ใช้เงินมากหรือมันไม่ซับซ้อนมากมาทําก่อน ยกตัวอย่างเช่น การเทลาน ก็ไม่ได้ซับซ้อนมากแค่กว้าง
คูณยาวหนา ก็จะสามารถคํานวณออกมาเป็นพื้นที่และก็ราคาได้ และประโยชน์ถ้าเทลานตรงนั้นเสร็จก็จะ
ได้ประโยชน์มากอยู่ ทั้งในเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่เวลาไม่มีกิจกรรมก็เป็นลานจอดรถ หรือ
ตอนเย็นให้พ่อแม่พ่ีน้องไปออกกําลังกายบริเวณนั้นก็ได้ และก็จะได้ปรึกษาหารือกับทางคณะผู้บริหารอีก
ครั้งหนึ่ง สําหรับเรื่องน้ําเน่าเสียหลังเรือนจํา ที่จริงผมก็ได้ไปดู 2-3 ครั้งแล้ว ปัญหาก็คือว่าถ้าทํามันต้อง
แก้ทั้งระบบเพราะน้ําเสียมันไปลงตรงนั้นหมด สุดท้ายมันก็ไหลข้ามถนนที่กําลังทําใหม่ รู้สึกว่าเป็นถนน 
พโลชัย 3 ที่กําลังวางท่อมันก็ไปลงบุ่งกะแซวเหมือนเดิม เป็นไปได้ถ้าทําทั้งระบบสร้างบ่อบําบัดน้ําเสียใน 



 

 

๑๐๓ 
 
โซนนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดี แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจน ตรงที่น้ําเสียมันระบายไปเป็นพ้ืนที่
สาธารณะเท่าไหร่ มันเพียงพอที่จะสร้างบ่อบบัดน้ําเสียได้ไหม หรือถ้ามันไม่พอเราก็จะมาเอาที่บุ่งกะแซว 
พ่ีน้องประชาชนจะยินยอมไหม ตรงนี้ก็ต้องจะนํามาเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งผมคิดว่าถ้าทําบ่อบําบัด
น้ําเสียในโซนทิศตะวันตกได้มันก็จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในโซนนั้นได้ ครับก็จะขอนําเรียนต่อที่
ประชุมได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ 
น.อ.บุญมี      สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานครับ ขออนุญาตนําเรียนถึงฝ่ายบริหาร ลานขวัญเมืองเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผมจําวันเวลาไม่ได้เพราะช่วงนั้นผมป่วย ที่ท่านเชิญฝ่ายบริหารและเชิญท่าน 
สมาชิกสภา วันนั้นท่านผู้ว่าราชการนั่งหัวโต๊ะน่าจะใช่เพราะว่าผมถาม เรื่องนี้ท่านคลังจังหวัดนําเข้ามาก็
จะเป็นการขมวดเหลือเป็นการเริ่มต้นในทางของฝ่ายนิติบัญญัติว่าจะต้องมีการบันทึกในการดําเนินการ 
แต่ตรงนี้ท่านถามอยู่ตลอดจะมีท่านประสงค์และก็ท่านอําไพวรรณ อีกเดือนกว่าท่านก็จะเกษียณอายุ
ราชการ คนที่จะติดตามได้ตลอดน่าจะเป็นท่านประสงค์ เพราะท่านได้เข้าประชุมตลอด แต่สิ่งที่เป็น
ภาพรวมที่จะเป็นหน้าเป็นตามันหนีไม่พ้นแล้วสําหรับเทศบาลนําโดยท่านนายกฯ และก็ฝ่ายบริหารที่
จะต้องรับไปเต็มๆแล้วก็ท่าน สมาชิกสภายังอยู่ก็ต้องมีส่วนร่วมกัน แต่สิ่งที่จะบริหารจัดการได้ อยากจะ
เรียนว่า ควรจะมีคณะกรรมการดําเนินการตรงนี้ เพราะสักเดือนหนึ่งจะมีการประชุมครั้งหนึ่งประมาณนี้
เพ่ือให้มีความเคลื่อนไหวในการบันทึกการประชุม ถ้านั้นจะไม่มีวาระไม่มีตัวนําไม่มีตัวแม่ เพราะมันใช้
งบประมาณ ตามที่จริงแล้วการที่โอนสิ่งก่อสร้างที่ดินเข้ามานี้มันใช้งบ ถ้าทั่วไปถ้าโอน จะมีการ โอนคน 
โอนงบประมาณ ให้บริหารจัดการเพ่ือที่จะให้เจ้าของพ้ืนที่จะได้หายใจออก แต่เรานี้ตั้งงบประมาณเองไม่
ต้องหาเงินเองดําเนินการ ขอให้จัดทีมคณะกรรมการจะส่วนไหนๆเพ่ือเข้ามาขับเคลื่อน ขอบคุณครับ 
นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ครับก็ต้องขอบคุณทางฝ่ายบริหาร คือผมเรียนอย่างนี้ ลานขวัญเมืองนี้มันเป็นนโยบายของจังหวัด
นะครับ ท่านผู้ว่าท่านก็ติดตามนะครับเพราะท่านประกาศเจตนารมณ์มีนโยบายมา 2-3 ปีแล้วมันยังไม่มี
อะไรเป็นรูปธรรม มีแต่รั้วเหล็กอะไรเท่านั้นเอง อย่างน้อยเราเทลานปูนไปก่อนก็จะได้ใช้ในวันที่ 23 
ตุลาคม วันที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าวันที่ 23 ตุลาคมก็ยังหน้าฝนอยู่คงลุยโคลนกันวางพวงมาลานะครับ 
คืออยากให้มีรูปธรรมขึ้นสักนิดหนึ่ง และมันจะเป็นผลดีสําหรับเราด้วยเพราะเราต้องเสนอเทศบัญญัติให้
ท่านผู้ว่าลงนาม คืออาจจะไม่ได้ทําทั้งหมด คือแตะทางปีกขวาทางฝั่งพลาซ่าก็คงจะใช้งบพัฒนาจังหวัดลง
มาเพ่ือที่จะทําลานมีเวที อีกอย่างรู้สึกว่าทางจังหวัดจะเร่งด่วนที่ สุดก็คือเรื่องห้องน้ําเห็นว่าจะปรับปรุง
ห้องน้ําข้างๆพาณิชย์ เอาระบบติดแอร์เลย คือทางนโยบายท่านผู้ว่าราชการก็มีอย่างนี้นะครับ เราในฐานะ
ที่อยู่ร่วมกันนะครับ สมาชิกสภาก็เป็นตัวกลาง รับทั้งสองทาง เนื่องจากมีงานทั้งสองด้านก็ฝากนะครับ 
ส่วนเรื่องสิ่งก่อสร้างที่ล้ําฟุตบาท เรามีเครื่องมืออยู่แล้วคือพระราชบัญญัติควบคุมสิ่งปลูกสร้าง ปี 2522 
ครับ ถ้ายังไงก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับ และส่วนในพ้ืนที่น้ําเน่าหลังเรือนจํานะครับ ท่านใดชี้แจงครับ 
ชี้แจงแล้วใช่ไหมครับ คืออีกอย่างหนึ่งผมจําได้ช่วงน้ําท้วมเราได้รับซุปเปอร์จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงกว่า 
EM 20-30 เท่า แล้วก็แจกจ่ายแต่ละหน่วย อย่างของเทศบาลเมืองวารินชําราบ ชลประทานที่อยู่หน้า
ค่าย น้ําเน่าที่ต่อไปจนถึงหน้าค่ายทหารเขาเอาไปใช้นิดเดียวน้ําใสขึ้นมาเลย ทีนี้จะลองดูว่าหาได้ที่ไหน มัน
ยังเป็นลิขสิทธิ์อยู่ยังไม่มีการผลิตขายทั่วไป เพียงแต่เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ที่คิดค้นซุปเปอร์จุลินทรีย์ตัวนี้ก็
ทูลเกล้าถวายในหลวงให้เป็นจุลินทรีย์พระราชทาน ถ้าเป็นไปได้ศูนย์อาสาจะขอรับสนับสนุนดู บางที่เรา
เอามาต่อยอดเลี้ยงดูยังไง ก็คงเป็นแนวทางแก้ไขอีกด้านหนึ่งนะครับ วาระอ่ืนคงหมดละ มีท่านใดเสนอ
บ้างถ้าไม่มีก็จะเป็นเรื่องการอ่านประกาศ ก็คงเป็นการประกาศปิดประชุมสภานะครับ 



 

 

๑๐๔ 
 
 ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องปิดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ
สมัยที่สาม ประจําปีพ.ศ. 2563 ครั้งที่ ๒ ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญสมัยที่สาม ประจําปีพ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปมีกําหนดไม่เกิน 30 วันนั้น บัดนี้การประชุมสภาเทศบาลได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 16 จึงปิดประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญสมัยที่สาม ประจําปีพ.ศ. 2563 ครั้งที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ 24 
สิงหาคม 2563 ขอปิดประชุมครับ 
 

******ปิดประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.******* 
 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒ 

วันจันทร์ที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
********************* 

                                          
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

    

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
    สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
                                       เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
                                       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
     ทีป่ระชุม มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  
- ติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๓.๑ การติดตามการจัดการบริหารการระบายน้ าในเขตเทศบาล 
          นครอุบลราชธาน ี
ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๓.๒ การติดตั้งกล้อง CCTV เชื่อมโยงข้อมูลการท่วมขังของน้ า  
         ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ทีป่ระชุม  รับทราบ 



 

 

  

๑๐๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง      เพ่ือพิจารณา   

      ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                                 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
       วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
       วาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                                            พ.ศ.๒๕๖๔ หรือไม่ (กองวิชาการและแผนงาน)  
                                                               (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
     

ทีป่ระชุม  เห็นชอบตามรายงานและบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 

(ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                       (นายอัมพล  ทองพุ) 
                                  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่....................................  

 
 
       (ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
               (นายไพฑูรย์    พรหมสอน)                          (นายฤทธิสรรค์   เทพพิทักษ์) 
          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
                                       (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                                               (นายภพ      ภูสมปอง) 
                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภา
เทศบาล ............................................................................................................................. ................ 
 
 
 

(นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


